
15 amenzi pentru mansardisti, atentie ce cumparati
Zeci de apartamente din noile mansarde care au acoperit blocurile din Sibiu sunt construite defectuos.
 Numarul blocurilor de patru etaje pe care s-au construit mansarde in ultimii ani a crescut foarte mult.
Numai in ultimii trei ani au fost autorizate de catre Primarie peste 200 de astfel de constructii. in cazul
multor mansarde, fie ca sunt de patru, sase sau chiar de 16 apartamente, lucrarile sunt facute de
mantuiala. O parte dintre acestia au fost amendati pentru nerespectarea autorizatiei sau pentru deficiente
in constructie. " in anul 2008, Serviciul Disciplina in Constructii a aplicat un total de 15 amenzi care
constatau nereguli in constructia de mansarde, 9 fiind aplicate pentru nerespectarea autorizatiei de
constructie eliberate ", precizeaza Mirela Gligore, purtator de cuvant al primariei Sibiu. Altii, pentru ca au
ridicat mansarde fara a avea actele necesare, au fost amendati pentru lipsa unei autorizatii de constructie.
Problema mansardelor nu este numai a celor care le achizitioneaza si constata ca au dat banii pe un noian
de nereguli, ci si a locatarilor blocurilor mansardate. Acestia isi vand dreptul la acoperisul de pe bloc pe
bani dar mai ales pentru diferite facilitati oferite de constructor. Cum ar fi renovarea casei scarilor,
schimbarea usilor de acces, a interfonului ori alte diferite lucrari. in prea putine cazuri constructorii se tin
insa de contract. " Au spus ca ne schimba canalizarea, ca ne fac o sapa in subsol pentru ca apa din strada
sa nu se mai scurga in beci. Dar s-au vazut cu semnaturile noastre, au si vandut mansardele, si-au luat
banii si au uitat de noi. La Oficiul pentru Protectia Consumatorilor ne-au zis ca n-au ce sa le faca pentru
ca sunt persoane fizice si nu operatori economici ", afirma contrariata o locatara de pe Aleea Turnu Rosu.
Instanta e singura care le mai poate da oamenilor drepturile negociate cu constructorii.
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