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Comunicat de presă 
 

 Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) organizaţie care reprezintă 
interesele a peste 3412 asociaţii de locatari/proprietari constată cu regret că d-ul primar 
Gheorghe Ciuhandu în ultima perioadă şi-a intensificat atacurile nefondate la adresa 
federaţiei şi indirect la zecile de organizaţii neguvernamentale cu care FALT-ul colaborează.  
 Dacă reacţia pertinentă şi legală a federaţiei şi a altor ONG-uri, vizavi de proiectele de 
HCL propuse de către d-ul primar îl deranjează pe dânsul şi pe d-ul Orza aşa de mult, în 
democraţie aveau dreptul să îşi expună supărarea în plenul Consiliului Local cum de altfel 
au şi încercat în repetate rânduri să ne aducă acuze în plen.  
 În schimb acuzaţiile foarte grave în media nu pot fi înţelese mai ales că ele vin de la 
un om care se crede democratic. 
 Faptul că, nu am fost de acord cu taxa habitat şi cu modificările propuse de dânsul la 
HCL 371/2007 nu îi dau dreptul d-ului Ciuhandu să ne facă impostori pe noi şi pe alţii fără a 
motiva cu argumente solide de ce suntem impostori. Şirul acuzaţiilor au pornit iniţial din 
partea d-ului viceprimar Orza şi ulterior au continuat cu acuzaţiile d-ului Ciuhandu care ne-a 
făcut impostori, acuzaţii că nu am făcut nimic pentru cetăţeni, etc.  
 D-le primar cum de nu am fost impostori în multiple situaţii din care amintim: 
 - când am reprezentat România la Congresul Mondial de la Berlin „URBAN 21” unde 
am prezentat printre altele strategia de dezvoltare a Timişoarei; 
 - cânt ne-aţi numit prin decizie de primar în colectivul care colabora cu GTZ-ul pentru 
reabilitarea clădirilor istorice; 
 - când am lucrat nemijlocit timp de aproape 2 ani de zile cu colectivul GTZ. 
 - când am fost solicitaţi de către primărie să avem mai multe discuţii cu reprezentanţii 
bănici din Germania pentru a se face posibilă finanţarea de către aceştia pentru reabilitare; 
 - când am fost numiţi prin HCL în Comisia Energetică şi în Comisia de atestare; 
 - când aţi primit vizita primatului de Galaţi şi ne-aţi rugat să prezentăm acestuia ce 
face FALT-ul în Timişoara şi cum colaborează cu primăria; 
 - când ne-aţi invitat la primărie să prezentăm proiectul „Vocea ta contează”, proiect cu 
care am câştigat premiul „Ochiul Critic”;  
 - multiplele invitaţi ale dumneavoastră de a participa la diferitele acţiuni ale primăriei; 
 Vă mai amintim că FALT are o bună colaborare cu Preşedinţia României, Parlament, 
Guvernul României şi multe instituţii din România cât şi cu parteneri externi. 
 FALT-ul a fost organizaţia aleasă de ambasadorul Angliei pentru a fi vizitată de 
acesta, atunci nu ştiaţi că suntem impostori? 
 Exemplele ar putea continua.  
 Îi recomandăm d-lui Ciuhandu să lase cetăţenii să aprecieze dacă am făcut ceva 
pentru ei sau nu. Prin a face ceva pentru cetăţeni, noi înţelegem să le apărăm drepturile nu 
„să cântăm în strună” celor care au fost aleşi politic să reprezinte cetăţeanul. 
 Faptul că, am solicitat la unele proiecte organizarea unei dezbateri publice este un 
drept conferit de Legea nr. 52/2003 iar dacă îi respectaţi pe cetăţeni atunci nu înţelegem de 
ce aţi refuzat solicitarea celor trei ONG-uri de a organiza o dezbatere publică. Solicitarea 



 

noastră de dezbatere publică dar respinsă de dumneavoastră a determinat Consiliul Local 
să voteze scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului respectiv. Asta ce ar însemna că şi cei 
care au votat scoaterea de pe ordinea de zi sau ne-au susţinut în demersurile noastre ar fi 
printre alţi impostori alături de FALT din moment ce nu i-aţi nominalizat pe ceilalţi impostori?
 Solicităm domnului Gheorghe Ciuhandu, să motiveze cu dovezi concrete acuzele care 
ni s-au adus, iar în caz contrar, să i-şi ceară scuze public aşa cum a făcut şi acuzaţiile grave 
tot în public în media.  
   
    

  
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Olariu Petru, telefon 0722548400. 

  
 Cu deosebită consideraţie 
 

  


