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                              COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara îşi exprimă dezacordul faŃă de modul cum 

autorităŃile locale încearcă să-şi rezolve problemele legate de depozitarea gunoiului menajer. 
 De ani de zile se spune că se va realiza un deponeu ecologic pentru Timişoara. Faptul 
că acest deponeu nu s-a realizat în nici un caz nu poate fi din vina cetăŃenilor Timişoarei, 
vinovaŃi sunt toŃi cei care aveau atribuŃii în acest sens şi nu au reuşit să rezolve această 
problemă. 
 Surprinzător, soluŃia găsită de autorităŃi este mărirea tarifului pe care cetăŃenii îl 
plătesc lunar pentru ridicarea gunoiului menajer. De precizat că recent s-a făcut o mărire de 
20% începând cu 1 mai 2008 rezultând un preŃ de 4,19 lei / persoană. 
 Acum Primăria Municipiului Timişoara solicită Consiliului Local să aprobe un preŃ de 
6,19 lei începând c u 01.10.2008 deci cu o mărire de 47,7%. 
 MotivaŃia măririi tarifului este achiziŃionarea unui echipament a cărui valoare este 
aproximativ 1.000.000 de euro la care se adaugă şi alte costuri. MenŃionăm că această 
majorare de tarif se face în devans faŃă de contractul de concesiune a serviciului de 
salubrizare. 
 Solicităm Primăriei Timişoara să renunŃe la obligarea populaŃiei la eforturi financiare 
pe care nu le poate suporta şi nici nu e drept şi să se găsească o soluŃie de finanŃare din 
fondul Consiliului Local şi Consiliului JudeŃean aşa cum în cursul anului 2008 au găsit 
modalităŃi de finanŃare pentru alte activităŃi şi cu sume de cel puŃin trei ori mai mari. 
 Informăm pe această cale cetăŃenii Timişoarei că în data de 18 septembrie 2008 ora 
15.00 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara (etaj I) se va organiza o 
dezbatere publică pe această temă şi că, în conformitate cu drepturile lor, cetăŃenii au 
posibilitatea să vină şi să spună dacă sunt de acord cu modul cum se rezolvă problema 
deponeului, adică mărirea de tarif la sume exorbitante, şi că dacă nu se va lua atitudine din 
partea cetăŃenilor ne vom aştepta şi la alte măriri în perioada următoare. 
 

                                                                
      


