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FALT continuă monitorizarea execuţiei unor lucrări
importante din Municipiul Timişoara
În perioada 1 decembrie 2007 – 30 septembrie 2008, Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara
(FALT), în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.), a implementat proiectul
„VIITORUL ORAŞULUI CERE ETICĂ şi ACŢIUNE” (VOCEA), proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
programul PHARE 2005, Consolidarea Democraţiei în România, Componenta 2 Democraţie, drepturile omului,
statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.
În cadrul acestui proiect au fost selectate pentru monitorizare următoarele lucrări:
 Modernizare Strada Armoniei din Municipiul Timişoara;
 Sistem Major Canal – Zona Locuinţe – Strada Polonă;
 Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice de pe străzile Aida şi Traviata din Municipiul
Timişoara;
 Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice din Parcul Central Municipiul Timişoara;
 Extinderea reţelei de iluminat public şi a reţelelor electrice de pe străzile: Gheorghe Lazăr nr. 3, Dropiei
nr. 4 şi nr. 7, Labirint nr. 2 din zona de Nord";
 Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timişoara.
 Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timişoara
Pe perioada de implementare a proiectului VOCEA, echipa de proiect, a avut mai multe întâlniri cu
cetăţenii din zona Alexandru Ioan Cuza şi Aleea Martir Octavian Ţinţaru. La ultima întâlnire a echipei de proiect
cu cetăţenii din zonele unde se realizează aceste prime lucrări de reabilitare termică prin programul finanţat de
Guvernul României şi Primăria Municipiului Timişoara, au participat reprezentanţii ai proiectantului, ai
executantului şi ai Primăriei. Cu ocazia acestei întâlniri cetăţenii au fost informaţii cu privire la lucrările de
reabilitare care urmează să se facă la imobilele din zonele respective.
Echipa de proiect a constatat la faţa locului că lucrările au început târziu şi se desfăşoară foarte încet,
existând riscul ca până la sfârşitul anului să nu se finalizeze toate lucrările şi să se piardă banii primiţi de la
Guvern şi de la Primărie, cu această ocazie am făcut apel la autorităţi să intervină pentru urgentarea lucrărilor.
Am mai constatat că firmele de construcţii care au câştigat licitaţiile pentru cele două lucrări nu au suficienţi
muncitori pentru a termina lucrările la timp, având în vedere că se apropie sezonul rece şi ploios când unele
lucrări nu se mai pot realiza. Facem apel la conducerea primărie pentru a determina firmele de construcţii să
suplimenteze numărul de muncitori pentru ca lucrările să se finalizeze la timp pentru a nu pierde bani.
Cetăţenii care observată nereguli la lucrările monitorizate de FALT pot sesiza echipa de proiect direct la
sediul FALT, în scris la adresa noastră str. Braşov, nr. 8, telefonic la 0256/201237, 0356/401903 sau la adresa
de e-mail falt@mail.dnttm.ro.
Echipa de proiect vă stă la dispoziţie în zile de : luni şi miercuri între orele 9-13, marţi şi joi între orele 913, 16-18, vineri între orele 9-12.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe Manager de proiect ,Olariu Petru, Tel :0722-548400
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate,
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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