
 
DEMERS PENTRU UN TRAI MAI BUN

 Având în vedere, pe de o parte, scăderea majoră a veniturilor populaţiei şi creşterea 
ponderii cheltuielilor cu locuinţa (apă, electricitate, gaze, încălzire, mentenanţă) până la 40-
45% din totalul  veniturilor unor categorii  sociale din ce în ce mai largi  (pensionari,  şomeri, 
funcţionari etc.), iar pe de altă parte, situarea României pe ultimul loc din Uniunea Europeană 
în ceea ce priveşte fondurile alocate pentru protecţia socială (mai puţin de un sfert din media 
europeană pe cap de locuitor), Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara a solicitat sprijinul 
Ligii  HABITAT  din  România,  Preşedinţiei  României,  Guvernului  şi  Parlamentului  pentru 
adoptarea de urgenţă a unei reglementări care să stabilească taxarea doar cu 16% (cota unică de impozit 
pe venit) a contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil de asociaţiile de proprietari pentru 
persoanele  care  desfăşoară  diverse  activităţi  în  folosul  acestora.  Totodată,  am  solicitat  ca  în  cazul 
asociaţiilor de proprietari, declararea şi plata impozitului să se facă semestrial. 

Ultimele  modificări  aduse cadrului  legal  în  domeniul  fiscal  determină creşteri  semnificative  ale 
costurilor de administrare a imobilelor, creşteri care se reflectă în nivelul cotelor de întreţinere ce trebuie 
achitate de locatari. 

Având în  vedere situaţia  economică şi  socială  actuală  şi  creşterile  de tarife  la  energie,  gaze, 
utilităţi, considerăm că măsurile de simplificare şi reducere a costurilor de administrare a imobilelor sunt 
esenţiale pentru a sprijini categoriile vulnerabile de populaţie să depăşească o perioadă extrem de dificilă.

Preţul Gigacaloriei şi cuantumul ajutoarelor de încălzire
în Timişoara

Începând cu data de 01 septembrie 2010, preţul local al energiei termice 
facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. 
Timişoara va fi de 203,36 lei/Gcal, fără TVA, adică 252,16 lei cu TVA.

Odată cu majorarea preţului de facturare pentru energie termică furnizată 
în sistem centralizat, consilierii locali din Timişoara au aprobat, în şedinţa de la 
sfârşitul  lunii  iulie  şi  acordarea  de  ajutoare  de  încălzire  diferenţiat  pentru 
populaţie, în funcţie de tranşele de venituri în care se încadrează.

Astfel,  prin H.C.L 288/29.07.2010 privind preţul  local  al  energiei  termice facturată populaţiei  şi 
acordarea ajutoarelor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie  termică furnizată  în  sistem centralizat  se 
aprobă acordarea din bugetul  local  a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,  care include şi ajutoarele 
stabilite  de  guvern,  pe  tipuri  de  apartamente,  în  cuantumul  prezentat  în  tabelul  alăturat,  procentele 
aplicându-se la consumul real al lunii respective stabilit de furnizor. Ajutoarele pentru incălzire se vor acorda 
pentru consumurile facturate în lunile: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie şi aprilie.

Este necesar să precizăm că proiectul hotărârii de consiliu local prevedea acordarea procentului 
reprezentând ajutorul de încălzire la consumul prezumat, care era mai mic decât cel efectiv. În urma 
analizării proiectului, FALT s-a adresat consilierilor locali solicitând amendarea proiectului de hotărâre, în 
sensul  acordării  ajutorului  de  încălzire  ca  procent  din  consumul  efectiv,  şi  nu  la  cel  prezumat.  La 
intervenţia consilierilor Valentin Moldovan şi Radu Ţoancă, consilierii  locali  au hotărât cu o majoritate 
covârşitoare aprobarea solicitării noastre (22 de voturi pentru, iar doar 2 consilieri nu au votat). Mulţumim 
pe această cale consilierilor care au votat în favoarea amendamentului.
        Ajutoarele  pentru  încălzirea  locuinţei  se  acordă  persoanelor  singure  sau  familiilor  care  se 
încadrează în condiţiile instituite prin Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
343/29.09.2009, care au fost valabile şi în sezonul rece 2009-2010. De asemenea, formularul tipizat de 
declaraţie pe proprie răspundere pentru stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încălzire acordat de 
către  Consiliul  Local  al  Municipiului  Timişoara  este  cel  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr. 
343/29.09.2009.
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        Limitele  minime  ale  veniturilor  medii  lunare  ce  s-ar  putea  obţine  din  vânzarea  sau  utilizarea 
bunurilor  mobile  deţinute  în  proprietate,  care  nu  sunt  considerate  ca strict  necesare  nevoilor  familiei 
deţinute în proprietate sunt cele din Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272/2009, tabel pe care îl 
redăm mai jos. 

Nivelul anual al ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţelor racordate la sistemul 

centralizat, în municipiul Timişoara*

* 

Pentru a realiza o concordanţă firească între numărul de camere ale unui apartament şi numărul de persoane, se va 
limita calculul ajutoarelor astfel:
- pentru apartamentele cu 2 camere şi o singură persoană la maxim 4,33 Gcal şi an;
- pentru apartamentele cu 3 camere şi o singură persoană la maxim 4,33 Gcal şi an;
- pentru apartamentele cu 4 camere şi o singură persoană la maxim 4,33 Gcal şi an;
- pentru apartamentele cu 4 camere şi 2 persoane la maxim 8,66 Gcal şi an.

Observaţii aduse de FALT la Legea nr. 175/2010
pentru modificarea Legii nr. 230/2007

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Legea  nr.  175/2010 pentru  modificarea  Legii  nr.  230/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi 
funcţionarea  asociaţiilor  de  proprietari,  publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  502/20.07.2010,  prevede  că 
proprietarii  al  căror  venit  net  minim lunar  pe  membru  de  familie,  respectiv  al  persoanei  singure,  nu 
depăşeşte suma de 1.000 lei, care îşi achită integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de 
proprietari în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii, vor fi scutiţi de la plata penalităţilor 
generate de suma restantă cu titlu de bază. De asemenea, legea stabileşte că sumele cu titlu de penalităţi 
datorate  către  asociaţiile  de  proprietari,  anulate  conform  acestui  act  normativ,  vor  fi  anulate  şi  din 
obligaţiile contractuale existente între asociaţiile de proprietari şi societatea furnizoare de servicii. 

Deoarece apreciem că Legea nr.  175/2010 este ambiguă,  cauzând discriminări  nejustificate şi 
confuzii,  încurajând la  amânarea plăţilor  pe viitor,  am înaintat  observaţiile  noastre  iniţiatorului  legii  în 
speranţa că actul normativ va fi modificat. 

Redăm în continuare neclarităţile şi posibilele efecte negative ale Legii nr. 175/2010.
1 .1 . Cine beneficiază de lege?
- proprietarii care, la data intrării în vigoare a legii sunt restanţieri şi îşi plătesc restanţa în termen de 

12 luni? 
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- sau proprietarii de mai sus şi proprietarii care au restanţe de acum înainte, în condiţiile în care şi le 
plătesc în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii?

2 .2 . De ce se anulează şi penalitatea de 0,2% / zi de întârziere, percepută de asociaţie, când asociaţia, 
prin ceilalţi membri, a făcut eforturi să plătească cheltuielile faţă de regii, societăţi comerciale (furnizori), 
reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate astfel încât să nu li se întrerupă furnizarea serviciilor?

3 .3 . Dacă se anulează penalităţile faţă de furnizori, cine suportă consecinţele care, practic, se reflectă 
în costuri? Tot cei care vor plăti vor fi afectaţi.

4 .4 . Cine controlează adevăratele venituri ale persoanelor beneficiare?
5 .5 . De ce  nu  se  găseşte  o  soluţie  pentru  ajutorarea  persoanelor  care,  cu  adevărat  nu  pot  să-şi 

plătească cheltuielile? De exemplu,  acestor persoane li  se pot acorda fie sumele necesare acoperirii 
acestor cheltuieli, fie pot să primească din partea unei autorităţi locale o decizie cu suma de care vor 
beneficia cu titlu de ajutor, iar ajutorul să fie virat direct furnizorilor de servicii de către autoritatea locală.

6 .6 . Protecţia socială trebuie făcută de către autorităţile locale!
7 .7 . De la apariţia legii, foarte mulţi proprietari refuză să mai plătească cheltuielile ştiind că pot fi scutiţi 

de penalităţi dacă îşi vor achita restanţele în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii, ceea ce 
va  duce  la  un  număr  crescut  de  procese  între  asociaţiile  de  proprietari  şi  restanţieri,  eventual  la 
debranşarea acestora sau a întregii asociaţii, şi se vor crea probleme şi pentru furnizori.

8 .8 . Prin aprobarea acestei legi se va bloca programul de reabilitare termică a clădirilor, deoarece în 
conformitate cu art. 7 alin 1 din HG nr. 736/2010, „ beneficiarul - asociaţia de proprietari - este eligibil în 
condiţiile  în  care fiecare membru  al  asociaţiei  de proprietari  nu înregistrează mai  mult  de două rate 
scadente şi neachitate la plata cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, prevăzute la art. 
3  lit.  i)  şi  j)  din  Legea  nr.  230/2007 privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  asociaţiilor  de 
proprietari, cu modificările ulterioare, în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii  de 
către finanţator.”

9 .9 . Asociaţiile  de  proprietari  nu  mai  sunt  de  acord  să  constituie  fond  de  rulment  pentru  a  plăti 
consumurile unor persoane care nu îşi plătesc cheltuielile.

1 0 .1 0 .  Se va ajunge ca furnizorii să nu îşi mai încaseze contravaloarea serviciilor, iar asociaţia să fie 
debranşată de la utilităţi sau să rămână fără servicii.
________________________________________________________________________________________________________________________

CONVENŢIILE CIVILE SE SUPUN PREVEDERILOR OUG NR. 58/2010?!?

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale şi normele de aplicare ale acesteia sunt confuze, contradictorii şi nu pot fi 
înţelese nici de avocaţi, jurişti, experţi contabili, consultanţi etc. Eficienţa instituţiilor statului, în ansamblu, este 
afectată de prevederile O.U.G. 58/2010 şi ale normelor de aplicare ale sale care încarcă, în mod inutil,  şi 
implică un grad ridicat de stres nu numai pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, 
dar şi pentru personalul din instituţiile în care se depun declaraţii şi se fac plăţi.

Conform art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, pentru orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se 
datorează contribuţiile individuale de asigurări  sociale,  asigurări  sociale de sănătate şi asigurări  de şomaj. 
Baza de calcul la care se aplică aceste contribuţii este limitată la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul 
salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Cotele contribuţiilor individuale sunt cele prevăzute de lege pentru contribuţia individuală de asigurări 
sociale,  pentru contribuţia  individuală  de asigurări  pentru şomaj,  precum şi  pentru contribuţia  de asigurări 
sociale de sănătate.

Declaraţiile de asigurare se depun, o singură dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în 
care s-au realizat venituri de natură profesională, la casa teritorială de pensii şi, după caz, la agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţeană din raza de domiciliu sau de reşedinţă a persoanelor asigurate. În cazul 
asigurărilor sociale de sănătate, plata şi declararea contribuţiilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
este reglementată prin Legea 95 din 2006. 

Potrivit  normelor  metodologice,  toţi  cei  care  realizează  exclusiv  venituri  de  natură  profesională  cu 
caracter  repetitiv  -  lunar,  trimestrial  sau  semestrial  -  sau  ocazional  datorează  contribuţiile  individuale  de 
asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale pentru sănătate. 

Mai mult, şi persoanele care realizează venituri profesionale pe lângă cele salariale vor fi obligate să 
plătească contribuţiile de asigurări sociale şi pentru acest tip de venituri, însă doar în cazul în care venitul are 
caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial.
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Pe de altă parte, persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială,  realizează şi venituri  de 
natură profesională în mod ocazional, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură 
profesională.

Necesitatea ca persoana plătitoare de taxe să se deplaseze lunar la cel puţin trei instituţii în vederea 
depunerii  declaraţiilor  de  asigurat  şi  pentru  realizarea  plăţilor  –  mai   ales  că  este  obligatoriu  să  meargă 
personal  sau  să  facă  procură  notarială  –  implică  un  cost  de  timp  ridicat  pentru  cetăţeanul  român  care 
realizează venituri de natură profesională, iar pe de altă parte, art. 8, alin. (3) al normelor de aplicare a O.U.G. 
58/2010  stipulează,  în  mod aberant,  obligativitatea depunerii  declaraţiilor  de asigurare şi  în  luna în care 
persoana care realizează venituri de natură profesională nu are activitate. 

Date fiind motivele expuse enumerativ – şi nu limitativ – în cele de mai sus, credem că reiese foarte 
clar că actuala reglementare nu a beneficiat de atenţia necesară şi nu a fost gândită în contextul mai amplu al 
crizei economice şi al necesităţii reducerii personalului bugetar şi a cheltuielilor cu acest sector.

Declaraţiile  reprezentanţilor  Guvernului  legate  de  posibilitatea  trimiterii  prin  e-mail  a  declaraţiilor, 
începând cu ultima parte a lunii septembrie, nu rezolvă problema, declaraţiile rămân tot trei, la trei instituţii 
diferite, tot dificil de completat, cu toate problemele expuse mai sus. În plus, nu e limpede dacă şi plata în sine 
se va putea face on-line. De aceea, considerăm că încercările de cârpire a unui sistem prost sunt inutile, iar 
acesta trebuie regândit din temelii.

 GHID JURIDIC

Pensionarii nu datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, asigurări 
sociale de sănătate şi asigurări de şomaj pentru veniturile de natură 

profesională

Întrebarea cititorului: "Un pensionar care are o convenţie civilă  şi  obţine ocazional  venituri, 
plăteşte contribuţiile de asigurări sociale, sănătate şi şomaj?" 

Răspunsul  specialistului:  Potrivit  art.  2  din  Normele  de  aplicare  a  prevederilor  art.  III  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 571/2003 
privind Codul  fiscal  şi  alte  măsuri  financiar-fiscale,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  791/2010, 
persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii şi realizează venituri de natură 
profesională nu datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări  sociale de sănătate şi 
asigurări de şomaj începând cu 1 iulie 2010, indiferent dacă aceste venituri au caracter ocazional sau nu. 

NOU *  ÎN TIMIŞOARA !!!

Curăţenia este importantă atât acasă cât şi în împrejurimi. Pentru asta noi 
suntem  soluţia.  ...  S.C.  CORYTRAGEO  S.R.L vă  garantează  satisfacţie  şi 
curăţenie deplină. 

S.C. CORYTRAGEO S.R.L ştie că timpul dumneavoastră înseamnă bani. 
Serviciile noastre se adaptează dorinţelor dumneavoastră în ceea ce priveşte 
întreţinerea  şi  curăţenia  pe  scările  de  bloc  sau  în  împrejurimi.  Curăţenia  şi 
întreţinerea se face cu aparatura şi materialele proprii. Toate serviciile pe care 

le solicitaţi  vor fi  facturate în baza unui contract de prestări servicii.  Preţul serviciilor se 
negociază  înainte  de  întocmirea  şi  semnarea  contractului.  Nu  se  plăteşte  TVA  la  preţul 
negociat.

Noi răspundem cu promptitudine tuturor cerinţelor în materie de curăţenie,  oferim 
soluţii eficiente, seriozitate, rapiditate şi flexibilitate. Pornind de la această activitate vom fi 
alături de dumneavoastră şi pentru alte servicii de curăţenie solicitate (curăţenie generală în 
apartamente, garaje, după constructor, după sau înainte de petreceri etc.)

Vă aşteptăm pentru o colaborare eficientă!    

* Răspunderea pentru realitatea datelor prezentate în acest material aparţine S.C CORYTRAGEO S.R.L. 
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Contact:
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara
Str. Braşov, nr. 8, Timişoara, Cod 300194
Tel./Fax:0256/201237, 0356/401903
E-mail: falt@falt.ro
Http://www.falt.ro

Program cu publicul

Luni          9-13
Marţi         9-13         16-18
Miercuri    9-13
Joi             9-13         16-18
Vineri        9-12
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Anca Moţica
Anamaria Soplonţai
Andrei Stanciu
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