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În urmă cu câteva zile patronul lui FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, 51 de ani, a
mărturisit pe pagina personală de facebook că data de 19 martie ar putea să pună capăt unui
proces de 6 ani pe care îl duce pentru Balta Craiovița. Însă, din păcate judecătorii de la Curtea
de Apel București nici de această dată nu au putut să dea un verdict. Aceștia au amânat decizia
finală pentru data de 21.03.2019
Astfel că suporterii Științei, dar și patronul lui FCU mai au de așteptat, sperăm până pe data de
21 martie, verdictul final al judecătorilor, deoarece acesta este unul foarte important pentru
destinele tuturor ibitorilor adevăratei Universitatea Craiova. Mai jos pteți să citiți mesajul pe care
finanțatoRul lui FCU l-a postat pe pagina personală de facebook.
"După 6 ani de blocaj și șantaj CAB se pronunță pe 19 martie definitiv în procesul cu
privire la Puz-ul Balta CRAIOVITA!
Începând cu anul 2013 ,50 hectare de teren intravilan și sute de milioane de euro investiții
au fost blocate DOAR pentru ca MITITELU să nu aibă bani și adevarata Universitatea
Craiova să moară!
6 ani de procese în care așa ziși judecători au pactizat cu bandiții și au tergiversat cauza
într-o manieră de tip mafiot.
Rotaru și Olguța au alocat resurse materiale și politice uriașe pentru ca acest Puz să fie
anulat de către judecători, primăria făcând o apărare formală în dosar. A fost nevoie să
angajez detectiv particular pentru a proba faptul ca Rotaru cu sprijinul unor magistrați
corupți a penetrat Completul de judecată însărcinat sa facă dreptate.
Ce am descoperit este cutremurător ,însă despre toate aceste aspecte o să ma exprim
după ce judecătorii se pronunța în dosar", a scris Mititelu.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

