ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul prăbușirii tavanului unui
imobil care aparține unei instituții publice din Constanța

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul prăbușirii tavanului
unui imobil care aparține unei instituții publice din Constanța. Sesizarea din
oficiu vizează posibila încălcare a art. 47 și art. 52 din Constituția României
privind nivelul de trai și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
Ziarul Replica din Constanța a publicat un articol intitulat ,,La un pas de
tragedie! Tavanul unui imobil al R.A.E.D.P.P. s-a prăbuşit din cauza
infiltraţiilor”, în care se relata faptul că ,,O chiriașă a Regiei Autonome
Exploatarea Domeniului Public și Privat (R.A.E.D.P.P.) Constanța și fiica
acesteia au ajuns la capătul puterilor după ce, ani la rândul au semnalat, condițiile
în care sunt nevoite să locuiască. De peste 20 de ani, Daniela Ruxanda locuiește
cu fiica ei în imobilul situat pe bulevardul Tomis nr. 56, vizavi de primărie.
Imobilul aflat într-o stare jalnică, critică chiar, nu mai oferă de mult timp
siguranță pentru cele două suflete. De câteva ori, tavanul s-a prăbușit și doar o
minune a făcut să nu cadă peste cele două chiriașe. Ultima vizită a unui
reprezentant al Direcției Tehnice din cadrul Regiei a fost efectuată în urmă cu ...
15 ani. De ani de zile, chiriașele fac sesizări la R.A.E.D.P.P. însă, parcă nimeni
nu le ascultă, nu s-a luat nicio măsură. Pentru că situația în imobil era așa de

gravă, femeia a luat o decizie drastică. Un alt imobil de pe coridor, nelocuibil de
15 ani și utilizat pentru depozitarea gunoiul menajer, de doar 2,5 mp, l-a
transformat complet, astfel încât să poată dormi liniștită, împreună cu fiica ei.
Șeful Direcției Tehnice din cadrul RAEDPP Constanța, a declarat că are
cunoștință de situația locatarilor din imobilul de pe Tomis nr. 56 și că se
analizează situația pentru relocarea acestora. Urmează să fie reabilitat, alături de
alte imobile, este un proiect realizat în urmă cu trei ani. În acest imobil a fost
evacuată o doamnă de la mansardă, nu mai putea sta acolo. Comisia locativă
analizează aceste situații, eventual se ia în calcul relocarea. Există posibilitatea să
le găsească spații pe o anumită perioadă”, a spus directorul tehnic în cadrul
RAEDPP Constanța.”
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