
 
 

Proiectul “VOCEA TA CONTEAZĂ” – la final

Federaţia Asociaţiilor  de Locatari  Timişoara a  implementat  în  parteneriat  cu Instituţia  Prefectului 
Timiş, în perioada 24 decembrie 2008 - 23 octombrie 2009, proiectul cu titlul  “VOCEA TA CONTEAZĂ”, 
proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul, PHARE 2006 - Creşterea rolului societăţii civile în 
procesul de integrare a României, Componenta 2 Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, 
dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.

Proiectul  s-a desfăşurat în Municipiul  Timişoara,  grupul  ţintă fiind format din cetăţeni,  membri  ai 
Asociaţiilor  de  Proprietari/Locatari,  autorităţile  locale,  Primăria  Municipiului  Timişoara,  Consiliul  Local 
Timişoara şi societăţile prestatoare de servicii care sunt desemnate să execute lucrări de reabilitări locative 
şi de infrastructură în localitate, finanţate din bani publici.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:
 Echipa de proiect în colaborare cu experţii cooptaţi au elaborat un suport de curs intitulat „Manual 

de participare publică”, structurat pe două parţi, o parte teoretică şi o parte practică;
 Au fost realizate şi distribuite materiale de promovare, afişe (500 de bucăţi), pliante (50.000 de 

bucăţi) şi fluturaşi (60.000 de bucăţi);
 Au fost atraşi 20 de voluntari. Aceştia s-au ocupat de distribuirea materialelor de promovare şi 

diseminarea  informaţiilor  în  cadrul  Asociaţiilor  de  Locatari/Proprietari,  precum  şi  de  mobilizarea  şi 
organizarea evenimentelor din proiect;

 Au  fost  formate  cinci  grupuri  de  lucru  în  cartierele  municipiului,  grupuri  care  au  conlucrat 
permanent cu echipa de proiect;

 S-a creat un  „Mecanism de monitorizare şi îmbunătăţire a proiectelor de Hotărâri  de Consiliu 
Local, cât şi de monitorizare şi implementare de Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, hotărâri de interes 
major  pentru  cetăţenii  membrii  ai  Asociaţiilor  de  Proprietari/Locatari  din  cadrul  FALT”,  mecanism care 
îmbracă forma unui material scris şi care poate fi folosit şi de alte organizaţii interesate;

 Monitorizarea  proiectelor  de  hotărâri  elaborate  de  executivul  Primăriei.  Până  în  prezent  am 
monitorizat un număr de 327 proiecte de HCL, s-au analizat 77 proiecte de HCL, iar unde am observat 
diferenţe între textul legislativ şi interesele cetăţenilor am propus îmbunătăţirea acestora;

 Analizarea intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, în speţă Consiliul Local Timişoara, finalitatea 
procesului fiind selectarea unui număr de patru hotărâri care sunt monitorizate şi evaluate de către echipa 
de proiect. În prezent sunt monitorizate şi evaluate următoarele lucrări: 

 Extinderi reţele canal – Mehala - zona Aleea Viilor;
 Extinderi reţele apă – cartier Kuncz;
 Programul  local  multi  anual  pentru  creşterea  performanţei  energetice  a  blocurilor  de 

locuinţe din Municipiul Timişoara;
 Extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud

 Demararea procesului de monitorizare şi evaluare a hotărârilor selectate, activitate care se va 
desfăşura  atât  timp cât  hotărârile  se  află  în  faza  de  implementare,  urmărindu-se  finalizarea  acestora, 
conform documentaţiilor  tehnice aprobate de către  autorităţile  locale.  Acolo unde se văd diferenţe  sau 
neconcordanţe  între  documentaţia  tehnică  şi  execuţia  pe  teren,  acestea  sunt  aduse  la  cunoştinţa 
autorităţilor pentru a fi luate măsurile care se impun;

 Au fost organizate două întâlniri ale cetăţenilor cu parlamentarii de Timiş. La întâlniri au participat 
senatorul Gheorghe David şi deputaţii Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Gheorghe Ciobanu, Horia Cristian, 
Maria Barna şi Duşan Popov. S-au discutat probleme de interes pentru cetăţenii Municipiului Timişoara şi 
nu numai.  Am facilitat  participarea cetăţenilor din grupurile de lucru la analizarea proiectelor de HCL şi la 
modul de implementare a HCL selectate pentru monitorizare;

 A  fost  facilitată  participarea  cetăţenilor  la  dezbaterile  publice  organizate  de  primărie,  fie  la 
solicitarea FALT, fie din iniţiativa acestora;

 Se va realiza un buletin informativ care va cuprinde rezultatele proiectului. 
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ÎNTĂLNIREA PARLAMENTARILOR DE TIMIŞ CU CETĂŢENII

Federaţia  Asociaţiilor  de 
Locatari Timişoara a invitat 
timişorenii şi massmedia să 
participe  la  „Întâlnirea 
parlamentarilor de Timiş cu 
cetăţenii”,  al  doilea 
eveniment  de  acest  gen 
organizat  în  cadrul 

proiectului  „VOCEA  TA  CONTEAZĂ”,  finanţat  de 
Uniunea  Europeană  prin  programul  PHARE  2006  - 
Creşterea  rolului  societăţii  civile  în  procesul  de 
integrare  a  României,  Componenta  2  Democraţie, 
protecţia  mediului,  protecţia  consumatorului,  dialog 
social,  aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă, 
proiect  implementat  în  parteneriat  cu  Instituţia 
Prefectului Timiş.

Întâlnirea a avut loc în data de 23 octombrie 
2009,  ora  12,  la  Sala  LIRA  a  Casei  de  Cultură  a 
Municipiului Timişoara, fiind moderată de manager de 
proiect, Olariu Petru, din partea Federaţiei Asociaţiilor 
de Locatari Timişoara.

La întâlnire au participat 43 de cetăţeni,  care 
au avut ocazia să comunice în mod direct problemele 
cu  care  se  confruntă  celor  care  le  reprezintă 
interesele  la  nivel  naţional,  iar  posturile  TV care au 
răspuns invitaţiei organizatorilor au fost TVT’89, Tele 
Europa Nova şi Realitatea TV Timişoara.

Deşi  au  fost  invitaţi  să  participe  toţi 
parlamentarii de Timiş, au dat curs invitaţiei doar trei 

parlamentari şi anume domnii deputaţi, Alin Popoviciu 
de la PDL, Horia Cristian de la PNL şi Duşan Popov 
de  la  Uniunea  Sârbilor  din  România,  precum  şi 
reprezentanţi  din  partea  domnului  senator  Nicolae 
Robu de la PNL şi a doamnei deputat Maria Barna de 
la PSD.

Problemele  abordate  au  avut  ca  subiecte,  în 
principal,  propuneri de modificare a Legii  gazelor nr. 
351/2004, Legii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi 
publice nr. 51/2006, a OUG 18/2009 privind creşterea 
performanţei  energetice  a  blocurilor  de  locuinţe,  a 
Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării 
lucrărilor  de  construcţii.  Propunerile  de  modificări 
legislative  au  constituit  mapa  întâlnirii,  care  a  fost 
predată la sediile  partidelor  parlamentare pentru a fi 
înaintate  parlamentarilor.  Pentru  asigurarea  reuşitei 
evenimentului,  mapa  întâlnirii  a  fost  transmisă  şi  în 
format electronic tuturor parlamentarilor de Timiş.

Discuţii  aprinse s-au purtat pe propunerile  de 
modificare a Legii gazelor, nr. 351/2004 şi a OUG nr. 
18/2009,  privind creşterea performanţei  energetice a 
blocurilor  de  locuinţe;  pentru  aceste  teme mai  mulţi 
cetăţeni prezenţi la eveniment şi-au exprimat opinia şi 
au solicitat unele lămuri de la parlamentarii prezenţi la 
întâlnire. La unele teme dezbătute a luat cuvântul şi dl. 
Ovidiu Ciuhandu, consilier local din partea PDL Timiş, 
care  a  prezentat  anumite  aspecte  vizavi  de 
reabilitarea  termică  a  imobilelor,  precum  şi  despre 
situaţia furnizorului de încălzire S.C. Colterm S.A.

AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE ?!

În Timişoara nu se acordă ajutoare de încălzire suplimentare de la bugetul local
În luna septembrie 2009, Consiliul Local Timişoara a adoptat două hotărâri de consiliu local cu privire 

la  ajutoarele  de  încălzire  acordate  de  la  bugetul  local:  HCL nr.  343/29.09.2009 privind metodologia  şi 
formularul de declaraţie utilizate pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinţei în sistem 
centralizat unor categorii defavorizate şi HCL nr. 344/29.09.2009 privind respingerea acordării ajutoarelor 
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada noiembrie 2009 
- aprilie 2010.

Astfel, datorită respingerii acordării de ajutoare sociale suplimentare acordate din bugetul local, HCL 
nr. 343 care reglementează metodologia acordării acestor ajutoare a rămas, cel puţin deocamdată, fără 
obiect.

Nivelul ajutorului de încălzire acordat de Guvern
Comparativ cu limitele de venituri stabilite pentru anii trecuţi, în 2009, pentru sezonul rece 

2009-2010, Guvernul,  prin OUG nr. 106/2009, a redus plafonul de venit pentru ajutoarele de 
încălzire drastic. Astfel, plafonul maxim de venituri pe membru de familie luat în calcul de Guvern 
pentru subvenţionarea facturii de încălzire a locuinţei a fost redus la 425 lei.
Ulterior adoptării  OUG 106/2009,  în cursul  lunii  octombrie,  Primul-ministru interimar a solicitat 
Parlamentului ca, “în regim de maximă urgenţă” să facă modificarea actului normativ în sensul de a 
ridica plafonul pe membru de familie de la 425 lei la 615 lei. În situaţia în care Guvernul ar fi fost 
in deplinătatea mandatului, această decizie s-ar fi putut lua printr-o ordonanţă de urgenţă.
 În acest context, şeful Executivului interimar le-a solicitat primarilor să primească cereri de la toţi 
cetăţenii care se încadrează în plafonul de până la 615 lei pe membru de familie pentru a avea acces la 
ajutoarele de încălzire începând cu luna noiembrie.

Totuşi, până la această dată, legea de aprobare a OUG nr. 106/2009 cu amendamentele solicitate 
de Guvern, nu a fost încă promulgată, majorarea fiind adoptată doar în Senat. Astfel, încă este în vigoare o 
ordonanţă care stabileşte un plafon pe membru de familie de 425 de lei. Altfel spus, cei care au venituri 
între 425 şi 615 lei nu sunt eligibili şi, deocamdată, nu pot primi ajutor pentru încălzirea locuinţei.
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GHID JURIDIC
METODOLOGIA 

privind acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinţei în sistem centralizat 
unor categorii defavorizate (Anexa nr. 1 a HCL Timişoara nr. 343/2009)

1. În vederea acordării  ajutoarelor de încălzire suplimentare se vor utiliza cererile tip elaborate de 
Guvern  prin  Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OUG  nr.  5/2003,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, şi vor fi înaintate centrelor Colterm, o singura data pentru ambele tipuri de ajutoare.

La stabilirea ajutorului de încălzire suplimentar se vor folosi bazele de date rezultate din prelucrarea cererilor 
aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2003.

Cererile vor fi însoţite de documente justificative privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii 
acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, de actul de proprietate / contractul 
de  închiriere  /  împuternicire  specială,  după  caz,  precum şi  de  declaraţiile  prevăzute  în  anexa  nr.  3  la  prezenta 
hotărâre.

În  cazul  în  care  condiţiile  pentru  obţinerea  de  ajutor  suplimentar  prevăzute  de  prezenta  hotărâre  sunt 
îndeplinite pe parcursul sezonului rece, acordarea ajutorului suplimentar se face în baza unei noi cereri şi declaraţii 
începînd cu luna depunerii acestora.

Prin veniturile familiei se înţeleg: venituri din salarii  şi asimilate salariilor; venituri din pensii;  indemnizaţii  şi 
stimulente pentru creşterea copilului; burse pentru elevi sau studenţi; venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii); 
venituri din activităţi desfăşurate de persoane care executp profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăşoare 
activităţi independente; venituri din agricultură şi silvicultură; indemnizaţii de şomaj şi alocaţii de sprijin; venituri din 
contracte  de  colaborare  încheiate  în  baza  codului  civil;  venituri  din  dividende  şi  dobânzi;  venituri  suplimentare 
(mijloace de transport şi utilaje).

Persoanele singure sau membrii de familie care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor 
anexa  şi  o  declaraţie  privind  veniturile  din  care  se  întreţin,  cu  menţionarea  luării  la  cunoştinţă  că  declararea 
necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

2.  (1)  Pentru  persoanele  care solicită  ajutoare  suplimentare  de încălzire  a  locuinţei  în  sistem centralizat,  
verificarea veridicităţii  datelor  înscrise în declaraţiile  pe propria  răspundere privind componenţa familiei,  veniturile 
acesteia şi bunurile deţinute în proprietate, Primarul poate dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(2) Ajutoarele de încălzire se acordă persoanelor/ familiilor care declară venit zero numai după efectuarea 
anchetei sociale. În cazul persoanelor/familiilor care declară venituri  cuprinse între 210 şi 480 RON, ajutoarele se 
acordă numai după efectuarea anchetei sociale în cel puţin 3% din cazuri, prin sondaj.

(3) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să 
furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează.

(4)  Lunar,  în  primele  10  zile  lucrătoare,  Direcţia  de  Asistenţă  Socială  Comunitară  Timişoara  va  informa 
Primarul  Municipiului  Timişoara  cu  privire  la  numărul  dosarelor  depuse,  analizate,  numărul  persoanelor 
singure/familiilor  la  care  s-a  efectuat  ancheta  socială,  situaţiile  identificate.  Aspectele  conţinute  în  informarea 
anterioară vor fi publicate şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu respectarea legislaţiei cu privire la protecţia 
datelor personale.

(5)  Raportul  privind  anchetele  sociale  aferente  sezonului  rece  se  va  înainta  spre  informare  Primarului 
Municipiului Timişoara în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de acordare a ajutoarelor de incălzire 
suplimentare (30 aprilie). Acelaşi raport va fi înaintat şi Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, Direcţiei Economice 
şi va fi  publicat pe site-ul Primăriei  Municipiului  Timişoara, cu respectarea legislaţiei  cu privire la protecţia datelor 
personale.

3.  (1)  Titularul  ajutorului  suplimentar  pentru  încălzirea  locuinţei  este  proprietarul  locuinţei  sau  titularul 
contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau 
de titularul contractului de închiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vîrsta 
de 18 ani.

(2)  Împuternicirea dată de proprietar  sau de titularul  contractului  de închiriere poate fi  în formă autentică 
(autentificată la notar), sau sub semnatură privată (scrisă de mână). Împuternicirea dată sub semnătură privată va 
conţine elemente de identificare ale proprietarului şi semnătura acestuia, precum şi menţionarea faptului că declaraţia 
este  corectă  şi  completă,  iar  proprietarul  cunoaşte  faptul  că  declararea  necorespunzătoare  a  adevărului  se 
pedepseşte conform legii penale.

4. Ceilalţi membri ai familiei trebuie fie sa aibă acelaşi domiciliu sau reşedinţă, fapt dovedit cu documentele de 
identitate, fie să locuiască împreună cu titularul cererii, să fie înscrise în cartea de imobil şi să fie luate în calcul la 
stabilirea cheltuielilor  pentru  întreţinerea locuinţei.  În  acest  din  urmă caz, este necesar să se anexeze cererii  de 
acordare a ajutorului de încălzire adeverinţa de la asociaţia de proprietari / locatari, care să precizeze faptul că aceştia 
locuiesc la adresa respectiva, sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei şi sunt trecuţi în 
cartea de imobil.

5. (1) Titularii ajutorului suplimentar de încălzire au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Primarului, prin Direcţia 
de  Asistenţă  Socială  Comunitară,  orice  modificare  intervenită  în  componenţa  familiei  sau  a  veniturilor  acesteia, 
precum şi schimbarea adresei pentru care s-a solicitat ajutorul, în termen de 5 zile de la data apariţiei acesteia, cu 
depunerea documentelor care să ateste noua situaţie (respectiv documente justificative privind componenţa familiei, 
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sau privind veniturile realizate de membrii acesteia, sau adeverinta de la asociaţia de proprietari / locatari de la noua 
adresă şi contractul de proprietate / închiriere / împuternicire, după caz), sub sancţiunea recuperării sumelor acordate 
necuvenit.

(2) În cazul în care se constată modificarea adresei initiale, în lipsa depunerii documentelor justificative pentru 
noua situaţie, care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta hotarâre pentru noua adresă, ajutorul de 
încalzire va inceta.

6.  (1)  Acordarea/respingerea,  modificarea,  încetarea  şi  recuperarea  ajutorului  suplimentar  de  încalzire  a 
locuinţei în sistem centralizat se va dispune de către Primar, prin dispoziţie, întocmita pe baza referatului realizat de 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

(2) Dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se emit până 
la data de 6 noiembrie.

(3) Primarul va transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile emise în cazul modificărilor 
intervenite in componenţa familiei  şi  a veniturilor  acesteia în termen de 5 zile de la data emiterii,  direct sau prin 
intermediul furnizorului de energie termică.

(4) Dispoziţia de recuperare a Primarului privind sumele acordate necuvenit, cu titlu de ajutor suplimentar de 
încălzire a locuinţei în sistem centralizat,  se comunică debitorului în termen de 15 zile .  Dispoziţia de recuperare 
constituie titlu executoriu de la data comunicării.

7. (1) Persoanele sau familiile care deţin în proprietate mai multe imobile (clădiri şi/sau terenuri), indiferent de 
categoria imobilului şi forma de proprietate, respectiv coproprietate sau devălmăşie nu pot beneficia de ajutorul 
suplimentar la încalzire acordat prin prezenta hotarâre (cladiri sau terenuri, indiferent de categoria imobilului înseamnă 
casa de vacanţă, teren extravilan, forestier, garaje ,spaţii de depozitare, etc.).

(2) În cazul în care membrii familiei, altii decât titularul ajutorului, deţin în proprietate bunuri mobile sau imobile 
sunt obligaţi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care sa 
cuprindă datele de identificare ale proprietarului şi ale bunului. Această declaraţie se va anexa declaraţiei titularului 
ajutorului suplimentar de încălzire.

8. (1) În cazul unor declaraţii false, pe lângă sancţiunile legale, titularii ajutoarelor suplimentare de încălzire nu 
vor mai beneficia de ajutoare şi scutiri acordate de către Consiliul Local al Muncipiului Timişoara pe o perioada de 5 
ani.

(2) Sumele acordate necuvenit vor fi recuperate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara. 
(3) În cazul neîndeplinirii  obligaţiei de a anunţa modificările intervenite cu privire la componenţa familiei, a 

veniturilor,  a adresei  sau a bunurilor  deţinute în proprietate se vor aplica aceleaşi  sancţiuni  cu cele prevăzute la 
aliniatele anterioare ale prezentului articol.

9.  (1)Familiile  si  persoanele singure care îndeplinesc condiţiile  prevăzute de prezenta metodologie  depun 
individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, la centrele operative Colterm, cererile si declaraţiile pe propria 
răspundere până la data de 15 octombrie .

(2)  Colterm  va  înregistra  cererile  si  va  elibera  o  dovadă  din  care  să  rezulte  numele  solicitantului,  data 
depunerii şi numărul de file conţinute. Aceleaşi elemente vor fi înscrise sub semnătura celui care eliberează dovada şi 
pe cererea solicitantului care urmează să fie trimisă D.A.S.C. Timişoara.

Colterm  trimite  dosarele  privind  ajutorul  suplimentar  la  Direcţia  de  Asistentă  Socială  Comunitară,  pentru 
verificarea  datelor,  stabilirea  dreptului  la  ajutorul  suplimentar  de  încălzire,  întocmirea  referatului  şi  a  dispoziţiei 
primarului  până  la  data  de  20  octombrie.  D.A.S.C.  va  prelua  prin  verificare  dosarele  pe  bază  de  semnătură. 
Comunicarea acordării ajutorului sau a respingerii cererii se va face către fiecare asociaţie de proprietari (locatari), 
prin borderou de către Primărie, prin intermediul centrelor - Colterm, până la data de 20 noiembrie.

Direcţia de Asistenta Sociala Comunitara va transmite baza de date, pentru toţi beneficiarii cu cereri depuse în 
lunile octombrie şi noiembrie,  cu sumele aprobate la Colterm până cel târziu la sfârşitul lunii decembrie.

13. Colterm va comunica asociaţiilor de proprietari/locatari  lunar, odată cu  factura, borderourile cu sumele 
maxime care se pot acorda titularului ajutorului de încălzire. Reprezentantul asociaţiei completează borderourile cu 
consumurile efective ale fiecărui beneficiar si le transmite Coltermului care va emite un borderou final pe care îl va 
înmâna reprezentantului asociaţiei.

Colterm, în baza borderourilor completate de asociaţii, întocmeşte centralizatorul cu sumele solicitate conform 
consumului şi le va transmite Serviciului Buget al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei pentru viză şi decontare.

 Ajutorul suplimentar neconsumat in perioada noiembrie-aprilie se reportează pe lunile următoare.
16. (1) Formularele conţinând cererile si declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de către Primărie 

furnizorului de energie termică până la data de 15 septembrie a fiecărui an.
(2) Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009 - 30 aprilie 2010, termenele prevăzute în prezenta metodologie se 

prelungesc corespunzător de la data intrării în vigoare a hotărârii prin care va fi reglementată acordarea ajutoarelor 
suplimentare din bugetul local.

17.  Modelul  borderoului  cuprinzând  costurile  pentru  încălzire  şi  ajutoarele  suplimentare  acordate  prin 
hotărârea consiliului local va fi pus la dispoziţie de către S.C.COLTERM S.A.
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Tel./Fax:0256/201237, 0356/401903
E-mail:   falt@falt.ro  
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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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