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Plan de Actiune – GAC1 Turda 
elaborat prin programul  ROMACT, 2015-2016 

 
 

Nr. 
crt 

Obiective Activitati Responsabili Termen 
Scurt, mediu, lung 

1. 
 

Imbunatatirea 
conditiilor  sociale si 
de locuire pentru 
familiile de romi din 
zona strazii Barbu 
Lautaru 

Identificarea unei zone/spatiu pentru amplasarea unui tomberon 
de gunoi stradal, intrucat in prezent nu exista un asltfel de spatiu 
disponibil. 

Primaria Turda si  
GAC 

Ianuarie-Martie 
2016 
 

Amenajarea a doua limitatoare de viteza pentru masinile care 
circula pe strada Barbu Lautaru si care pun in pericol viata 
locuitorilor din zona, in special a copiilor care se joaca in 
apropierea soselei 

Primaria Turda Ianuarie-Martie 
2016 
 

Amenajarea strazilor(alei) de acces in interiorul comunitatii, 
pietruire, asfaltare, dupa caz 

Primaria Turda si 
GAC 

Ianuarie- Iunie 
2016 

Adunarea de pe strazi a tuturor cainilor fara stapan (pe aceasta 
tema exista acord unanim din partea tuturor locatarilor)  

Primaria Turda Ianuarie-Martie 
2016 
 

Sprijinul autoritatilor publice (facilitare si intermediere a relatiei cu 
principalii furnizori de utilitati) pentru racordarea caselor/imobilelor 
la utilitatile de baza (apa, gaze, canalizare, electricitate). Lipsa 
documentelor legale (contracte de vanzare-cumparare si acte de 
proprietate) creaza dificultati in procesul de contractare a acestor 
servicii. 

Primaria Turda si 
GAC 

Ianuarie – 
Decembrie 2016 

Identificarea unor solutii privind legalizarea contractelor de 
vanzare - cumparare, intocmite neoficial (de mana, cu martori) si 
intabularea locuintelor. Identificare programe guvernamentale de 
finantare, scriere si depunere cereri de finantare 

Primaria Turda si 
GAC,  
 

Ianuarie- 
Decembrie 2016 
 

Organizarea unei intalniri in comunitate(mini-referendum), pentru 
a se discuta despre planul de viitor al primariei privind 
posibilitatea de stramutare/ relocare benevola a unei parti din 
locatari (proprietarilor/posesori locuinte) din cartierul Barbu 
Lautaru, in alte zone ale orasului in locuinte care urmeaza sa fie 
construite 

Primarie, GAC Ianuarie-Martie 
2016 

Planificarea unei Sistematizari a zonei de locuinte aglomerate, cu 
stradute foarte inguste, care ingreuneaza accesul serviciilor de 
urgenta in caz de pericol (salvare, pompieri, s.a), aproape 
imposibil de intrat cu ambulanta sau autospeciale. 

Primarie  
Mediu 
 

Stramutarea/ relocarea voluntara/benevola a unei parti din 
locatarii (proprietarilor/posesori locuinte) din mini cartierul Barbu 
Lautaru, in alte locuinte din oras, in locuinte noi, amenajate 
modern, cu acces la toate utilitatile, nesegregate etnic, cu scopul 
de imbunatarire a conditiilor de locuit in zona Barbu Lautaru. 
 

Primarie  
 
 
Lung 

 
 

                                                 
1 Grupul de Actiune Comunitara Turda este o structura informala care s-a infiintat in cadrul programului de facilitare si dezvoltare comunitara 

ROMACT, grupul este format din 6 membri, reprezentanti ai comunitatii de romi din zona Barbu Lautaru, Turda.  
Ca urmare a intalnirilor de lucru a membrilor GAC cu facilitatorul ROMACT au fost identificate nevoile si problemele locuitorilor din aceasta 
zona si au fost stabilite prioritatile. Aceste probleme identificate si prioritatile stabilite de catre membri GAC, au fost discutate si negociate cu 
reprezentantii reprezentantii primariei, in cadrul intalnirilor facilitate si moderate de catre facilitatorul ROMACT. Astfel,  a fost elaborat un plan 
de actiune, agreat si de catre reprezentantii primariei,  cu scopul de a facilita incluziunea socio-economica a romilor care locuiesc in 
comunitatea situata pe strada Barbu Lautaru. 

 


