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FALT SE ADRESEAZĂ FACTORILOR DE DECIZIE
cu privire la ...
... Obligativitatea solicitării autorizaţiei de construire în cazul lucrărilor de
reabilitare termică a clădirii, în condiţiile menţinerii aspectului unitar al acesteia
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara a solicitat Primăriei Municipiului
Timişoara punctul de vedere cu privire la necesitatea ca asociaţiile de proprietari să solicite
eliberarea autorizaţiei de construcţii pentru intervenţiile la anvelopa clădirii, respectiv
executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condiţiile în care se are în vedere menţinerea aspectului armonios
şi unitar al întregii clădiri.
Potrivit prevederilor legale, proprietarii membri ai asociaţiilor de proprietari au o obligaţie clar definită de a
lua măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică şi eficienţa energetică a
acesteia.
În schimb, nu la fel de lipsite de interpretare sunt prevederile legale specifice domeniului autorizării
executării construcţiilor, respectiv art. 11, alin. 1, lit. h) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii şi art. 14 alin. 4 din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Aceste reglementări prevăd că
lucrările de reabilitare energetică a anvelopei - partea opacă şi/sau partea vitrată - şi a acoperişului clădirii sunt
exceptate de la autorizare numai în situaţiile în care prin aceste lucrări nu se modifică aspectul arhitectural al
clădirii, respectiv calitatea şi aspectul elementelor constructive.
Având în vedere considerentele legislative menţionate şi existenţa unui protocolul semnat la data de
29.05.2007 între FALT, Primăria Municipiului Timişoara şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii – Timiş, prin care
se convine că unele lucrări de reabilitare a faţadei imobilului pot fi executate fără autorizaţie de construire, cu
condiţia respectării aspectului unitar pentru faţada întregii clădiri, am solicitat primăriei să clarifice dacă
solicitarea autorizaţiei de construire este obligatorie sau nu, răspunsul urmând a fi comunicat tuturor asociaţiilor
de proprietari interesate.
... Temeiul legal al obligaţiei abonaţilor RATT de a prezenta la control chitanţa care face dovada
achitării abonamentului de călătorie
Biroul de Consiliere pentru cetăţeni Timişoara, prin Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, a solicitat
Regiei Autonome de Transport Timişoara comunicarea, într-un termen cât mai scurt, a temeiului legal în baza
căruia călătorii care au abonamente la RATT sunt obligaţi să deţină asupra lor chitanţa cu care acesta a fost
achitat.
Prezentarea chitanţei reprezintă un inconvenient pentru mulţi cetăţeni deoarece, pentru unele persoane,
abonamentele sunt decontate de societăţi comerciale/organizaţii care reţin chitanţele în vederea înregistrării
acestora în contabilitate, astfel că unii cetăţeni nu pot fi în posesia chitanţelor.
Această solicitare a fost adresată RATT datorită unor sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, care au apelat
la Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara şi s-au arătat nemulţumiţi de faptul că, la verificarea
abonamentului în mijloacele de transport în comun, reprezentanţii RATT solicită şi prezentarea chitanţei pentru
validare.
... Motivele majorării preţului Gigacaloriei
Având în vedere numărul mare de cetăţeni care s-au adresat Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni
Timişoara, cât şi Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, manifestându-şi dezacordul faţă de propunerea
primăriei de majorare cu 15% a preţului Gigacaloriei, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, am solicitat Primăriei Timişoara să ne comunice care este datoria privitoare la acordarea
subvenţiei pentru energia termică a Primăriei Timişoara faţă de S.C. Colterm S.A. şi care este datoria Guvernului
României cu privire la acordarea compensaţiei pentru combustibil faţă de S.C. Colterm S.A. Considerăm că este
imperios necesar ca timişorenii să cunoască aceste elemente atâta timp cât motivaţia autorităţii publice locale
pentru majorarea preţului Gigacaloriei este că preţul energiei termice facturată populaţiei a rămas neschimbat, la
162,62 lei/Gcal, din 2007, pe când din anul 2008 preţul mediu de producere a energiei termice şi tarifele
serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a fost modificat la 288,27 lei/Gcal, iar necesarul de subvenţii de la
bugetul de stat şi bugetul de local a crescut.
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CREŞTE PREŢUL GIGACALORIEI?
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara este surprinsă de modul în
care Primăria Municipiului Timişoara doreşte să majoreze preţul Gigacaloriei de
la 1 august 2009, prin proiectul de HCL pe care l-a făcut public în data 15 iulie
2009. Dacă până acum eram consultaţi atunci când se elabora un astfel de
proiect, de data aceasta, totul a fost un secret ce a dus la realizarea unui proiect
discutabil.
Majorarea preţului Gigacaloriei la nivel local se făcea, de regulă, după ce
Guvernul României anunţa cuantumul ajutoarelor de încălzire pe care le acorda şi grila cu plafoanele
de venit. În trecut, au existat situaţii când Consiliul Local nu a aşteptat publicarea în Monitorul Oficial a
hotărârii de guvern referitoare la ajutoarele de încălzire, iar consecinţa a fost că a trebuit reluată
întreaga procedură pentru adoptarea unei alte hotărâri de Consiliu Local.
Nu înţelegem graba cu care Primăria vrea să mărească preţul Gigacaloriei având în vedere că
încălzirea se reia în partea a doua a lunii octombrie, în cantităţi foarte mici, practic, luna noiembrie fiind
prima lună cu încălzire la un nivel normal.
De asemenea, este important de observat că, până acum, orice majorare a preţului gigacaloriei
cu un oarecare procent a dus şi la majorarea ajutoarelor de încălzire cu acelaşi procent. Ori, în
proiectul propus, nivelul ajutoarelor de încălzire rămâne neschimbat, interesul primăriei fiind doar
creşterea preţului Gigacaloriei.
În cadrul proiectului se propune o nouă metodologie de acordare a ajutoarelor de încălzire care,
la rândul ei, încearcă să mai taie din drepturile celor care primesc ajutoare de încălzire şi chiar se
încalcă prevederile legale, în sensul că nu se prevede comunicarea acceptării sau respingerii cererii de
ajutor persoanei în cauză. Tot în cadrul metodologiei (propusă de cei care nu au fost în stare să acorde
ajutoarele la timp) s-au propus termene care vor duce la întârzieri şi mai mari în acordarea ajutoarelor
de încălzire.
Primăria încearcă o mărire a preţului de facturare fără a avea o aprobare de la ANRSC de
mărire a preţului local de referinţă şi, în consecinţă, se încalcă prevederile art. 4 alin 4 din OG 36/2006
care prevede că „autorităţile administraţiei publice locale vor asigura din bugetele locale sumele
necesare acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţă, după acordarea sumelor de la bugetul
de stat, potrivit alin. (1), dar nu mai puţin de 10% din valoarea costurilor totale.” De aici rezultă că
Primăria este obligată să asigure din bugetul local suma necesară acoperirii integrale a diferenţei dintre
preţul de producţie şi preţul local de referinţă, după acordarea sumelor de la bugetul de stat.
Preţul local de referinţă este de 162,62 lei/Gcal, iar preţul local de producţie este de 286,25
lei/Gcal, pentru energia termică livrată prin punctele termice şi 310,03 lei/Gcal, pentru ceea livrată prin
centrale termice. Din preţul de 286,25 lei/Gcal care este luat ca bază de calcul, fiind preponderent, se
realizează o compensare de 71,87 lei/Gcal prin aportul guvernului.
Conform articolului de mai sus, Primăria ar trebui să suporte din bugetul local suma de 51,76
lei/Gcal ca diferenţă dintre preţul local de producţie şi preţul de referinţă la care se mai adaugă 71,87
lei/Gcal. În fapt, Primăria prin noul proiect doreşte să subvenţioneze energia termică doar cu 27,38
lei/Gcal aproape la jumătate din cât ar avea obligaţia.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 320/2006 privind aprobarea Programului naţional pentru
reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea
energiei regenerabile în anul 2006, care la Capitolul III „Scopul Programului naţional” prevede că, prin
investiţiile care se fac în cadrul acestui program, se va realiza reducerea facturii de energie termică a
populaţiei cu 15-25%. Desigur că până la scăderea cu acest procent vom mai aştepta, dar nu
înţelegem care sunt motivele pentru care se impune o majorare cu 15% a preţului Gcaloriei şi stoparea
creşterii ajutoarelor de încălzire în raport cu eventuala mărire a preţului Gcaloriei.
Pentru a crea impresia că cetăţenii îşi pot spune punctul de vedere, s-a stabilit o dezbatere
publică în data de 20 iulie, ora 15, când o mare parte din cetăţeni nici nu au încheiat programul de
lucru. În consecinţă, FALT a invitat cetăţenii Timişoarei să se mobilizeze şi să participe la dezbatere
pentru a-şi manifesta dezacordul faţă de modul în care s-a procedat cu acest proiect.
Aşa cum era de aşteptat, timişorenii prezenţi la dezbaterea publică, în număr
destul de mare, s-au declarat revoltaţi de intenţia primăriei de a mări preţul
gigacaloriei cu 15%. Sperăm că la următoarea şedinţă a Consiliului local, să existe
consilieri locali care să se opună acestei iniţiative, iar proiectul propus să fie respins.
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VOCEA TA CONTEAZĂ
FALT, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Timiş, implementează 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 se doreşte a fi o iniţiativă de creare a unui mecanism replicabil în vederea implicării
cetăţenilor, membri ai asociaţiilor de proprietari, în activităţi legate de buna guvernare şi transparenţa
publică decizională a autorităţilor publice, de asemenea de a conştientiza cetăţenii Timişoarei cu privire
la drepturile lor de implicare în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local
Timişoara şi de urmărire a modului cum se implementează aceste hotărâri sub aspect calitativ şi din
punct de vedere al eficienţei.
Proiectul se desfăşoară în Timişoara, grupul ţintă fiind format din cetăţeni, membri ai Asociaţiilor de
Proprietari/Locatari din Timişoara, Autorităţile locale, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local
Timişoara şi societăţile prestatoare de servicii care sunt desemnate să execute lucrări de reabilitare
locativă şi de infrastructură în Timişoara, finanţate din bani publici.
Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea implementări hotărârilor de Consiliu Local care au
ca obiectiv realizarea unor lucrări de infrastructură din bani publici. Lucrările selectate vor fi urmărite de
către experţi cu experienţă relevantă în domeniile tehnice din care au fost selectate lucrările. Experţii
vor fi plătiţi din fonduri de la Uniunea Europeană şi vor urmări modul de realizare a lucrării din punct de
vedere tehnic, adică lucrarea realizată să corespundă cu documentaţia acesteia, precum şi modul de
cheltuire a banilor publici alocaţi pentru aceste lucrări.
Până în prezent au fost selectate pentru monitorizare două lucrări şi anume "Extinderi reţele canal
– Mehala - zona Aleea Viilor şi "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz", urmând să mai fie selectate
pentru monitorizare până în luna octombrie încă cel puţin două lucrări care se vor realiza din bani
publici.
Pentru aceste lucrări au fost analizate studiul de fezabilitate, tema de proiectare, proiectul tehnic şi
documentaţia de execuţie şi s-a constatat că acestea respectă normativele în vigoare.
Pentru lucrarea "Extinderi reţele canal – Mehala - zona Aleea Viilor” s-au făcut mai multe vizite
pe şantier, unde au fost constatate anumite scăpări care au fost aduse la cunoştinţa proiectantului,
executantului şi autorităţilor locale.
Un alt obiectiv al proiectului este monitorizarea şi îmbunătăţirea proiectelor de HCL iniţiate de
executivul Primăriei pe perioada de implementare a proiectului. Până în prezent am reuşit
îmbunătăţirea unor proiecte de HCL de interese pentru cetăţenii municipiului. Îmbunătăţirea proiectelor
de HCL s-a realizat prin participarea managerului de proiect la şedinţele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local prin prezentarea de observaţii şi propuneri care au fost ulterior susţinute în plen de
anumiţi Consilieri Locali.
Până în prezent echipa de proiect a monitorizat un număr de 212 de proiecte de HCL, prin
urmărirea paginii de internet a Primăriei Timişoara, au fost analizate un număr de 40 de proiecte de
HCL. De la începutul proiectului am reuşit îmbunătăţirea a şapte proiecte de HCL.
Persoanele care doresc să se implice ca voluntari în implementarea acestui proiect se pot adresa
organizaţiei, în scris sau direct, la sediul de pe str. Braşov, nr. 8, de luni până vineri, de la ora 9 la 13,
marţi şi joi de la ora 16 la 18, sau la telefon 0256/201237, 0356/401903.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine şi de la managerul de proiect, dl. Olariu Petru –
0722548400, sau la sediul organizaţiei din str. Braşov, nr. 8, telefonic la 0256/201237, 0356/401903
sau la adresa de e-mail falt@falt.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi
cfcu.phare@mfinante.ro

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ
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GHID JURIDIC
OBLIGAŢIA PROPRIETARILOR DEBRANŞAŢI DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT
DE ÎNCĂLZIRE DE A CONTRIBUI LA PLATA CHELTUIELILOR AFERENTE
ÎNCĂLZIRII PĂRŢILOR COMUNE
Toţi proprietarii, chiar şi cei debranşaţi de la sistemul centralizat de încălzire, au obligaţia
de a contribui la plata cheltuielilor aferente încălzirii părţilor comune, proporţional cu cota-parte
de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar.
Art. 32, alin. 3 din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede:
„Niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi
exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea
unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.”
Conform art. 52, alin. 1 din H.G. nr. 1588/2007, „cheltuielile cu consumurile comune de energie
termică din spaţiile aflate în proprietate comună, şi anume casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii,
subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză
care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost
recalculată conform prevederilor prezentelor norme metodologice.”
Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
modifică suprafaţa echivalentă termic de încălzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine,
cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de
modificare a suprafeţei utile luate în calcul, fără a modifica cota indiviză a apartamentului. Coeficientul
se calculează conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pe baza unui studiu de specialitate.
Cu privire la procentul din factura asociaţiei de proprietari alocat energiei termice aferente
părţilor comune, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
recomandă Primăriei Timişoara, prin intermediul adresei nr. 830/2.02.2008, ca asociaţiile de proprietari
să stabilească o cotă procentuală de contribuţie la cheltuielile comune de „cel puţin 20%, dar în niciun
caz mai mică decât raportul dintre SET (suprafaţa echivalentă termic) părţi comune (inclusiv cu
instalaţiile de încălzire din subsolul tehnic al blocului) şi SET total instalat în condominiu.”
Potrivit art. 4, pct. 4.78 din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie
termică, aprobat prin Ordinul nr. 91/2007, suprafaţă echivalentă termic este definită ca mărimea
convenţională care caracterizează puterea termică a unei suprafeţe de schimb de căldură, indiferent de
forma acesteia, în condiţiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru pătrat de suprafaţă
echivalentă termic cedează 525 W.
Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul repartitoarelor de
costuri, conform normei tehnice şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Cantitatea de energie termică aferentă consumului
propriu pentru încălzirea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care nu sunt montate
repartitoare de costuri, şi cantităţile de energie termică pentru încălzire ce se facturează individual se
determină conform Ordinului nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei
termice.
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Program cu publicul
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

9-13
9-13
9-13
9-13
9-12

16-18
16-18

