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DEZBATERE  PUBLICA 

INFIINTAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI 
 

Joi, 2 octombrie 2008, ora 17,00 a avut loc, in incinta Casei Culturii „Ion Creanga” 
din oraşul Tirgu Neamţ, dezbaterea publica cu tema - „Înfiinţarea Asociaţiilor de 
proprietari”. 
 

Centrul de Resurse pentru Participare Publica - Bucuresti, are misiunea „de a 
sprijini organizatiile neguvernamentale si institutile publice in insusirea principiilor 
si aplicarea metodelor de participare publica”.  

In viziunea acestei organizatii „ONG, cetatenii si institutiile publice trebuie sa-si 
asume responsabilitatea participarii publice si sa-si exercite drepturile asociate 
acesteia”. 

Dezbaterea publica cu tema „Infiintarea Asociatiilor de proprietari”, reprezinta un 
exercitiu cetatenesc, ce se inscrie in cadrul proiectului „Cetateanul si decizia 
publica in secolul XXI”, proiect initiat de Centrul de Resurse pentru Participare 
Publica, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala si Asociatia Oraselor din 
Romania, Primaria orasului Tirgu Neamt reprezinta unul din cei 7 parteneri care 
participa la acest proiect. 
 
Moderator  al acestei dezbateri publice: 
Sanziana Olteanu - reprezentant al Centrului de Resurse pentru Participare publica - 
Bucuresti 
 
Participanti:  
Primarul oraşului Tirgu Neamţ - Decebal Arnautu, viceprimar - Petrariu Iftime, dl. Deputat 
de Neamţ - Marius Rogin, Secretarul oraşului Tigru Neamţ - Laura Elena Maftei, director 
administrativ - Vasile Luculescu, jr. Mihaela Vasiliu – Oficiul Juridic din Primaria orasului 
Tirgu Neamt care va prezenta cadrul legislativ pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, 
d-na Mihaela Rotaru Popa - Sef Serviciu Informare si Relatii publice, d-na Liliana Deaconu 
– reprezentantul viitoarei Asociaţii de proprietari de la bl. 4, str. Petru Rares, dl. director 
Iustin Lungu - S.C ACVATERM S.A, reprezentanţi ONG, funcţionari publici, cetăţeni ai 
oraşului Târgu Neamţ. 
 
Dezbaterea publica se va desfasura in doua etape :  
- prima etapa va cuprinde intervenţiile organizatorilor si a invitatilor, care vor explica cadrul 
legislativ si argumentele care stau la baza Legii 230/2007, precum si avantajele si 
dezavantajele constituirii Asociatiilor de proprietari; 
- a doua etapa se va axa pe intervenţii din partea cetăţenilor/proprietari de apartamente, 
constituiti sau nu, in Asociaţii de proprietari. 
 
Cuvântul de deschidere - dl. Primar Decebal Arnautu: 
 

 subliniază prezenta la aceasta dezbatere publica a unui variat spectru social, format 
din instituţii, ONG-uri, pensionari, tineri, reprezentanţi mass-media, autoritati publice 
locale, funcţionari publici; 

 supune atentiei câteva aspecte cu privire la tema dezbaterii publice: 
- exista, la aceasta data, solicitarii, destul de putine, de înfiinţare a Asociaţiilor de 

proprietari in orasul Tirgu Neamt, pe langa cele deja constituite; 
- sunt informati participantii asupra gradului de degradare fizica si morala  a tuturor 

blocurilor din oraşul Tigru Neamţ, cu cateva exceptii;  
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- aduce la cunostinta, lipsa Autorizatiei de construire pentru mare parte din blocurile 
construite in orasul Tirgu Neamt, constructii ridicate pana in anul 1990; 

- aminteste despre necesitatea de reabilitare a acestora, cum ar fi: reabilitarea 
termica, a instalaţiilor sanitare si electrice, reabilitarea subsolurilor inundate,  
reabilitarea exterioara a blocurilor si structurii de rezistenta, reparatii la acoperis, 
îngrijirea spatiilor din jurul blocurilor; 

- atrage atenţia asupra faptului ca, in viitorul apropiat, daca nu se va interveni 
asupra acestor blocuri, nu se va mai putea locui in ele, deoarece exista 
certitudinea de transformare a acestora in ruine si se da ca exemplu elocvent  
fostul bloc de nefamilisti, care a apartinut de S.C CETATEA S.A, bloc ce a fost 
cumparat de Primaria orasului Tirgu Neamt pentru a fi transformat in locuinte 
sociale si bloc ce va fi reconstruit in proportie de 90% si care va cuprinde 
apartamente formate din una / doua camere, cu instalatii sanitare proprii; 

- reaminteste, faptul ca Serviciul Apa – Canal din cadrul S.C. ACVATERM S.A. 
Tirgu Neamt, va pleca la un Operator Regional, operator care va incheia contracte 
pentru furnizarea de servicii, intr-un cadru unitar, prin Asociaţiile de proprietari; 

- totodata, Operatorul Regional va fi in masura sa acceseze fonduri structurale 
europene, fonduri ce vor putea fi investite in infrastructura si in servicii eficiente de 
apa – canal si canalizare; 

- la nivelul Primariei orasului Tirgu Neamt, se are in vedere înfiinţarea unui Serviciu 
Public, care sa facă legătura intre Operatorul Regional si cetăţenii constituiţi in 
Asociaţii de proprietari, avand ca exemplu sistemul LOCATO – înfiinţat la Piatra 
Neamţ; 

 
Intervenţia d-lui deputat Marius Rogin: 
 

- Asociaţiile de proprietari pot deveni un factor de opinie, statul nu mai poate 
interveni - abuziv asupra proprietatii si, in consecinta, Asociaţiile de proprietari se 
vor putea apăra împotriva statului si a administraţiilor locale, daca aceste drepturi 
le vor fi incalcate;  

- daca aceste Asociatii de proprietari nu se vor constitui, fiecare proprietar de 
apartament isi va apăra cu mai mult efort bunurile. In asociere, proprietarii de 
apartamente vor putea sa plătească un jurist pentru a fi reprezentati intr-un 
proces, un contabil bun care sa le tina evidenta la tot ce se consuma, veţi fi astfel 
asiguraţi ca tot ce trebuie achitat catre furnizorii de servicii,  se va plăti in mod 
corect; 

- un alt avantaj al infiintarii Asociaţiei de proprietari il reprezenta posibilitatea de a 
negocia in mod direct, fara intermediari, cu o societate pentru construirea 
„anvelopelor termice” , anvelope ce vor asigura o reducere la încălzire cu pana la 
30 - 40%  din valoarea întreţinerii; suma de 30%, din valoarea totala, consumata 
pentru construirea „anvelopelor termice”, va fi suportata de proprietarii de 
apartamente, insa, economiile care vor fi realizate vor fi mult mai mari decât 
costurile acestor anvelope; 

 
Intervenţia d-lui viceprimar Iftimie  Petrariu : 
 

- majoritatea blocurilor din oraşul Tirgu Neamţ au nevoie urgenta de reparaţii 
capitale, insa, cea mai importanta problema, o reprezintă subsolurile blocurilor, in 
majoritate inundate; 

- la fel de important este si aspectul exterior al blocurilor de locuinţe care sunt pline 
de crăpături si tencuieli căzute; 

- reabilitarea instalaţiilor sanitare si electrice, precum si problemele care exista la 
acoperişurile blocurilor, unde intervenţiile vor fi majore; 
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- daca pana acum Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana, prin fondurile puse la 
dispoziţie, au avut ca prioritate reabilitarea si construirea infrastructurii in 
comunităţile rurale, in următorii 4 ani, aceste fonduri, vor fi îndreptate către 
oraşele mici si mijlocii; 

- in conditiile in care Guvernul Romaniei va aloca bani pentru a se interveni in 
reabilitarea blocurilor de locuinte, acest lucru se va face doar in conditiile in care 
va exista un partener credibil, respectiv o Asociaţie de proprietari, nu va putea 
trata, in nici un caz , cu o persoana fizica; 

- in concluzie, este necesar constituirea acestor Asociaţii de proprietari, avantajele 
vor fi mult mai mari decât dezavantajele si nu se va reuşi nimic daca proprietari de 
apartamente nu se vor unii in aceste asociaţii. 

 
Intervenţia d-nei jr. Mihaela Vasiliu din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt: 
 

- prezenta cadrul legal, care sta la baza constituirii acestor Asociaţii de  proprietari, 
implicit avantajele si dezavantajele ce decurg din aceasta lege; 

- actele necesare pentru constituirea Asociaţiilor de proprietari sunt următoarele: 
 

 Model acord de participare,care va fi semnat de toti proprietari de 
apartamente  din cadrul viitoarei Asociatii; 

 Procesul- Verbal, unde vor fi consemnate părerile fiecărui proprietar 
 Statutul, elaborat in conformitate cu Legea nr.230/2007; 
 

- toate actele vor fi depuse la organul fiscal in raza căruia isi are competenta, in 
cazul nostru, Administraţia Financiara a oraşului Târgu Neamţ; 

- Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii 
comune, care impune, pe langa drepturi si o serie de obligaţii; 

- Asociaţia de proprietari isi capata personalitate juridica prin sentinţa civila 
judecătoreasca; 

- Asociaţia de proprietari, este o organizaţie nonprofit, sumele provenite din 
venituri, cum ar fi, dobânzi bancare, închirieri de spatii, aflate in proprietate 
comuna, profituri din activitati lucrative, sponsorizări, subvenţii, se folosesc doar 
pentru imbunatatirea si repararea proprietatilor comune sau, pentru remunerarea 
membrilor, cum ar fi: preşedintele de Asociaţie, administratorul si casierul, comisia 
de cenzori; 

- pentru simplificare si eficienta manageriala, este bine ca Asociaţiile de proprietari 
sa se constituie pe o scara sau tronson de clădire, in condiţia in care proprietatea 
comuna este delimitata; 

- in concluzie, aceste Asociaţii de proprietari se pot constitui, fie  pe scări de bloc, 
fie pe etaje de bloc, iar in cazul când exista disensiuni intre vecini, numărul minim 
de apartamente care se pot constitui intr-o Asociaţie de proprietari, este de trei 
apartamente, toate acestea fiind reglementate de Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000; 

 
Avantajele infiintarii Asociaţiilor de proprietari: 
 

- calitatea persoanei juridice, cu drepturi depline, in fata oricărei instituţii publice de 
stat sau private; 

- scutirea de impozit pe veniturile obţinute de asociaţie, din închirieri ale spatiilor 
comune, dintr-o activitate economica de orice natura; 

- scutiri la plata pentru taxa judiciara de timbru, pentru toate acţiunile in instanţa 
împotriva restanţierilor; 

- scutiri la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile in instanţa importiva 
furnizorilor de servicii publice, privind drepturile consumatorilor; 
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- privilegiul imobiliar asupra drepturilor mobile si imobile ale restanţierilor, la 
judecătorie, astfel incit, atunci când un apartament se vinde si sunt multe datorii 
de recuperat, acesta vânzare nu se va putea face fara acordul Preşedintelui de 
Asociaţie; 

- negocierea directa a contractelor de furnizare si intermediere a serviciilor publice 
de utilitate; 

- aplicarea unui sistem propriu de penalitati, aducător de venituri compensatorii 
pierderilor pentru Asociaţie; 

- obţinerea de credite avantajoase, cu dobânda subvenţionata, pentru reabilitarea 
si modernizarea blocului; 

- posibilitatea retribuirii pentru toţi cei care se implica in activităţile practice sau cu 
răspundere, din cadrul asociaţiei; 

- aplicarea unui program pentru persoanele in dificultate; 
- obligaţiile la plata a cotelor de contribuţie, pentru cheltuielile privind consumurile si 

cele pentru proprietatea comuna, nu vor fi eliminate, din contra, ele pot genera, 
din cauza lipsei de organizare, alte cheltuieli. 

 
Intervenţia d-nei Liliana Deaconu, bl 4, str. Petru Rares, initiator Asociatie de 
proprietari(in curs de constituire): 
 

- a fost ajutata de Administratia locala, de domnul primar, in demersurile de 
constituire a Asociatiei de proprietari; 

- se afla la jumătatea procesului de constituire, urmând ca in anul 2009, Asociaţia 
de proprietari sa fie constituita, cu drepturi depline, ceea ce va avea ca efect 
reabilitarea blocului. Blocul 4, de pe str. Petru Rares, va fi primul bloc din orasul 
Tirgu Neamt, reabilitat termic; 

- Asociatia de proprietari va cuprinde un numar de 25 de apartamente, 
reprezentand o singura scara de bloc; 

- motivele constituirii Asociatiei de proprietari sunt legate de apariţia Legii 
230/2007, cadrul legislativ constituind o oportunitate pentru rezolvarea 
problemelor ce tin de reabilitarea blocului, acesta având grave probleme de 
consolidare la care sunt  necesare multiple reparatii, reparatiile fiind de urgenta 
maxima; 

 
INTREBARI, PROPUNERI ALE CETATENILOR SI RASPUNSURILE EXECUTIVULUI 
PRIMARIEI LA DEZBATEREA PUBLICA  PE TEMA INFIINTARII ASOCIATIILOR DE 
PROPRIETARI IN ORASUL TIRGU NEAMT 
 
Dl. Serafim Lungu – presedintele Fundatiei „Speranta” si al BCC -l Tirgu Neamt, ne 
informeaza asupra eforturilor pe care le-a facut constant, de-a lungul anilor, in relatia cu 
cetatenii din orasul Tirgu Neamt, pe tema infiintarii Asociatiilor de proprietari.  

Toata lumea realizeaza gravitatea si starea de degradare a blocurilor de locuinte din 
orasul tirgu Neamt, s-au indentificat  la un moment dat  ca exista 46 de blocuri ale caror 
subsoluri sunt inundate, insa, concluzia la care a ajuns, este aceea ca oamenii sunt 
reticenti datorita experientelor neplacute din trecut, cand blocurile de locuinte erau 
constituite in Asociatii de locatari, cand sumele retinute in fondurile de rulment n-au mai 
putut fi niciodata recuperate. 

O data cu aparitia Legii 230/2007, s-au identificat doua puncte favorabile: 
- aceste Asociatii de proprietari au dreptul sa inchirieze spatiile de care dispun, in 

comun, in folosul Asociatiilor de proprietari; 
- daca exista un grup de oameni cu initiativa, acestia pot derula activitati private prin 

intermediul Asociatiei de proprietari, ce pot aduce venituri semnificative asociatiei, 
venituri ce vor putea fi folosite pentru reparatii si reabilitari la blocurile in care 
locuiesc. 
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Dl. Ion Burlacu – bl. A’12, str. Panazol, presedintele Asociatiei de proprietari, 
„Liliacul”, infiintata in anul 2007. 

Mentioneaza ca, la momentul infiintarii Asociatiei de proprietari,  au gasit un investitor 
care a acceptat sa faca lucrari de imbunatatire la blocul in care locuiesc, cu conditia de a 
construi, mansarde, la ultimul etaj al blocului.  

Astfel, Asociatia a beneficiat de repararea si varuirea in exterior a blocului precum si a 
casei scarilor, pavarea de jur imprejur a blocului, schimbarea usilor de la intrarea in bloc, si 
alte facilitati multiple pentru locatarii blocului. 

Dl. Primar decebal Arnautu, aminteste domnului Presedinte al Asociatiei „Liliacul” ca 
poate incepe demersurile pentru reabilitarea termica a blocului. 

Una din nemultumirile d-lui Burlacu Ion, rezida din faptul ca este foarte greu de convins 
oamenii sa participe cu banii pentru diversele investitii de care Asociatia are nevoie. 
 
D-na Tincuta Cibotariu, Presedintele Fundatiei „Omenia” si al Asociatiei 
Mestesugarilor „Nemteanca”, din orasul Tirgu Neamt . 

- aduce in discutie propria experienta, nefericita, prin care a incercat constituirea a unei 
Asociatii de proprietari, in blocul in care domiciliaza. 
Concluziile pe care le-a tras, dintr-o asemenea experienta, au fost urmatoarele:  
- oamenii/locatarii blocurile inca mai traiesc cu vechile mentalitati, adica, considera 

ca obligatie a Primariei, reparatiile si interventiile, la diversele instalatii, care trebuie 
facute blocului; 

- sunt foarte negativisti, n-au capacitatea de a vedea beneficiile ce le pot castiga 
atunci cand se constituie intr-un grup mai mare, nu constientizeaza, inca, beneficiile 
precum si facilitatile ce decurg ca urmare a infiintarii intr-o Asociatie de proprietari; 

- pierd timp si pierd si fondurile care pot fi alocate, daca ar fi constituiti in Asociatii de 
proprietari, fonduri care pot veni de la Guvern, de la Primarie sau din diverse surse 
de finantare; 

In acest context, propune initierea unei publicitatii agresive pe tema constituirii 
Asociatiilor de proprietari, care sa se faca in mod continuu, prin toate mijloacele de 
informare mass-media, pana cand oamenii vor fi convinsi ca alta solutie nu exista in 
rezolvarea problemelor cu care se confrunta. 
 
Domnul Garbea Gheorghe, bl.L, str. 22 Decembrie, un bloc de garsoniere, din 
apropierea Garii CFR a orasului. 

- blocul in care locuieste, este intr-un grad avansat de degradare; 
- s-a reusit, cu ajutorul domnului primar, sa se refaca aleile din jurul blocului si sa 

introduca, in bloc, instalatia de gaz metan; 
- au nenumarate probleme, ale caror cheltuieli se ridica la valori destul de mari; 
- sunt constienti ca, individual, nu pot rezolva aceste probleme, sunt deschisi pentru 

a se constitui intr-o Asociatie de proprietari, insa, nu reusesc inceperea acestor 
demersuri; 

- isi doresc ca, in demersurile de formare a Asociatiei de proprietari, Primaria sa 
joace rolul de coordonator si sa initieze intruniri intre locatarii blocului. 

Raspunde dl. Primar : 
Trebuie subliniat din nou ca, infiintarea Asociatiilor de proprietari, nu este o atributie a 

Administratiei Publice Locale. Administratia Locala/Primaria are rolul de a pune la 
dispozitie, de a furniza informatia cat mai corect, de a indruma pe beneficiiarii acestei legi 
in demersurile pe care le au de facut in constituirea Asociatiei de proprietari. 

In privinta demersurilor pe care d-lui Garbea Gheorghe le doreste, ii reaminteste ca s-a 
facut si acest lucru, dar la intrunirea respectiva, un singur locatar al blocului a fost prezent.  
 

 
Intrebare: care sunt costurile infiintarii unei Asociatii de proprietari? 
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Raspunde dl.Primar: este vorba de constituirea Capitalului social, in valoare de 10 – 12 
milioane lei vechi, valoare ce poate fi recuperata dupa constituirea Asociatiei de proprietari 
sau se va putea regasi in fondul de rulment al Asociatiei. 
Intrebare: Cum pot fi monitorizate cheltuielile Asociatiei de proprietari? 
Raspunde jr.Mihaela Vasiliu: dupa constituire, fiecare membru/ proprietar de 
apartament, prin Statutul de infiintare a asociatiei, are dreptul de a fi informat asupra 
fiecarei sume consumate de Asociatie, cu posibilitatea obtinerii de la banca a unor extrase 
de informare asupra banilor. 
Raspunde dl viceprimar: Presedintele Asociatiei de locatari are datoria, ca in fiecare 
luna, sa informeze asociatii despre toate operatiunile si cheltuielile efectuate prin 
Asociatie. 
Intrebare: ce poate face Asociatia de proprietari in privinta rau platnicilor? 
Raspunde jr.Mihaela Vasiliu: Asociatia de proprietari isi poate castiga drepturile in 
instanta, are posiblitatea de a da in judecata pe cei care nu vor sa participe la cheltuielile 
curente; 
Intrebare: cine si cat va primi, ca salariu, pentru serviciile aduse Asociatiei de proprietari? 
Raspunde dl.Primar: salariile, care pot fi asociate, in acest caz, cu termenul de 
indemnizatii, vor fi negociate in cadrul fiecarei Asociatii de proprietari, beneficiarii acestor 
indemnizatii pot fi: presedintele Asociatiei, contabilul, juristul, casierul si toti cei care fac 
parte din Comisia de cenzori. 
 
 

Concluzii generale: 
 

- Dezbaterea publica pe tema „Infiintarea Asociatiilor de proprietari” a atras un numar 
de peste 150 de persoane, cuprinzand diverse categorii sociale, cetateni care au 
dat curs invitatiilor pe care Primaria orasului Tirgu Neamt le-a lansat prin toate 
mijloacele de informare existente: mass-media locala, canale intermedia, afise, 
fluturasi volanti; 

- discutiile si dialogurile dezvoltate in timpul dezbaterii, au evidentiat lacune de 
informare din partea beneficiarilor aceastei legi, o insuficienta cunoastere a 
avantajelor si dezavantajelor pe care Legea 230/2007 o are in vedere; 

- de-asemenea trebuie cunoscut faptul ca Administratia locala, respectiv Primaria, nu 
are datoria de a infiinta Asociatii de proprietari, constituirea acestora fiind 
determinata de libera asociere; 

- s-a remarcat necesitatea de a continua transmiterea continuu, prin mijloacele mass-
media locale, a informatiilor cu privire la Legea 230/2007, lege care sta la paza 
infiintarii Asociatiilor de proprietari. 

 
 
 
INTOCMIT, 
INSPECTOR MARIA CRACIUN 

 
 
 
       
 


