Reacție tardivă în cazul demolării Liceului Sanitar
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Primarul Craiovei a anunțat că o amendă de 100.000 de lei a fost aplicată proprietarului
imobilului.

Mihail Genoiu, primarul Craiovei, a postat astăzi un clip video în care se arată indignat și
surprins de faptul că vechea clădire a fostului Liceu Sanitar a fost demolată parțial sâmbătă
seara.
Cu toate acestea, un craiovean a semnalat încă de aseară că lucrările se desfășoară la
repezeală, afectând corpuri de clădire neprinse în autorizația de demolare, și fără respectarea
normelor de securitate a muncii și de siguranță a trecătorilor. În filmările postate pe Facebook
se vede cum moluzul cade pe strada Împăratul Traian, neînchisă traficului. La un moment dat,
chiar o mașină a Poliției se strecoară prin praf și moluz, fără să ia atitudine.
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Reacție tardivă în cazul demolării Liceului Sanitar
Categorie: Actualitate Publicat: Duminică, 04 August 2019 17:20 Scris de Florin Bâcu
Accesări: 1027
Persoanele prezente la fața locului susțin că au apelat Telefonul Cetățeanului, fără alt rezultat
decât că au alarmat muncitorii, care au strâns repede sculele si au mai șters din urmele
"masacrului".
Puse în fața faptului împlinit, autoritățile afișează surprinderea și reacționează cu amendarea cu
100.000 de lei a proprietarului clădirii, precum și a firmei care a executat demolarea, cu 50.000
de lei.
"Sunt profund indignat de ceea ce s-a întâmplat aseară și astăzi în Craiova. Este un
moment trist pentru noi craiovenii și asta la un interval de câteva luni după ce am fost
martorii unei aceeași metode de încălcare flagrantă a legii și de sfidare a opiniei publice
și a arsenalului arhitectural și istoric al orașului Craiova.
În mod abuziv aici s-a demolat o clădire față de care Primăria Craiova și-a transmis
punctul de vedere prin emiterea unei autorizații de demolare a unor corpuri de clădire din
spate, a unor clădiri foarte mici, cu restricționarea demolării clădirii principale.
A fost respinsă categoric demolarea și inclusiv Direcția Județeană de Monumente
Istorice a respins acest lucru, iar Poliția Locală a înstiințat acum câteva zile constructorul
că se interzice orice afectare a acestei clădiri", a declarat primarul Genoiu.
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