
ADS nu mai e ciuma. A devenit si muma
Cateva sute de sibieni vor fi improprietariti, in viitorul apropiat cu aproape 500 de hectare de teren, aflate
la marginea orasului. Dupa ce si Turnul Sfatului a semnalat anomalia, reprezentantii Agentiei Domeniilor
Statului au aprobat transferul sutelor de hectare catre Primaria Sibiu, care, mai departe, sa transmita
dreptul de proprietate a celor aflati pe deja celebra Anexa 30.
  
  Anexa 30 a Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate sunt trecute numele catorva sute
de sibieni care, in urma Legii 247 din 2005, au castigat in instanta dreptul de a primi in natura terenurile
confiscate de regimul comunist. Cei de pe Anexa 30 sunt acei sibieni care nu si-au mai putut primi
terenurile pe vechile amplasamente.
  
  Control la ADS
  
  Turnul Sfatului a publicat la inceputul acestui an o serie de articole referitoare la schimbul de terenuri
intre Agentia Domeniilor Statului si familia magnatului sibian Ilie Carabulea. In urma acestei operatiuni,
Ilie Carabulea si sotia sa au devenit proprietarii a aproape 100 de hectare de teren, aflate in spatele
Targului Obor. Articolele publicate au dus si la demararea unei anchete din partea Ministerului
Agriculturii. Inspectorii Corpului de control al ministrului au verificat la ADS mult mai multe aspecte,
printre care si situatia terenurilor cerute de Primaria Sibiu pentru a improprietarii sibienii aflati pe Anexa
30. `E rea vointa acolo, va spun, e un razboi interinstitutional`, declarau in vara, pentru Turnul Sfatului,
surse din randul inspectorilor de control. In cateva luni, insa, situatia s-a deblocat.
  
  Sute de hectare
  
  Situatia blocata la care faceau referire inspectorii Ministerului facea referire la doua solicitari facute de
Primaria Sibiu catre ADS. Prima, din iunie 2009, prin care administratia locala solicita Agentiei 393,3 ha
de teren in zona Agromixta Dealul Ocnei. Alaturi de aceasta suprafata, Primaria a mai solicitat alte
111,54 ha in zona Agrimex Sura Mica. `In data de 8 aprilie 2010 documentatia pentru cererea privind
terenul Agrimex a fost returnata Primariei Sibiu, prin intermediul Prefecturii, pentru clarificari. Cererea
pentru terenul Agromixta inca nu a primit nici un raspuns`, aratau reprezentantii Primariei Sibiu in iunie.
De atunci, insa, rapid, problema s-a deblocat.
  
  `Dosarul pentru Agromixta Dealul Ocnei a fost finalizat. Primii 20 de sibieni au fost pusi in posesie in
aceasta saptamana. Urmeaza sa ne fie transferate si celelalte terenuri, iar pe parcursul finalizarii
documentatiilor, cei de pe Anexa 30 vor fi improprietariti`, a declarat viceprimarul Virgil Popa pentru
Turnul Sfatului.
  
  Printre primii 20 de `proaspeti proprietari` se numara si Biserica Ortodoxa, ai carei reprezentanti de la
Sibiu au semnat pentru primirea in proprietate a cinci hectare de teren.
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