
Allegria, regina tepelor imobiliare din Sibiu
Ultima solutie - greva foamei
  
  8 ani de munca grea in Spania, dintre care 3 in conditii extreme au readus-o pe Arina Hanu in tara cu
35.000 de euro si dorinta de a se stabili aici. Are un copil de 3 ani, cu probleme cardiace. Toti banii i-a
dat pentru a-i oferi copilului confort. Un apartament de 3 camere la un pret bombastic pentru 2008, cand
piata imobiliara era in plin avant a parut cea mai buna alegere, chiar daca ansamblul urma sa fie construit
destul de departe de centrul orasului, dincolo de centura ocolitoare a Sibiului, pe Calea Gusteritei. A
ramas fara nimic. Dupa incercari repetate de a lua legatura cu dezvoltatorii, Arina a cedat. Ieri a intrat in
greva foamei. " Am dat 35.000 de euro in octombrie 2008. La 1 octombrie 2009 apartamentul trebuia sa
fie predat. De ce am luat acolo? Ei au facut discounturi foarte mari pentru avansuri mari. in cazul meu era
vorba de un apartament mare, de 3 camere, cu un pret de 650 de euro pe metrul patrat, la cheie. Am tot
asteptat sa fie gata, dar ei nu au reusit sa ridice decat o cladire care nu seamana deloc cu proiectul initial,
cladire care e la rosu si fara utilitati ", a povestit femeia. Arina a cerut banii inapoi si chiar a reusit sa
ajunga cu firma care dezvolta proiectul - Eurojus Consult, la o intelegere. " Am fost cu ei la notar. Ei au
fixat transele in care sa imi returneze banii. Ultima ar fi trebuit sa fie 30 noiembrie 2009. Din 35 de mii,
cu foarte multe insistente, telefoane, mesaje, plans pe la firma, am reusit sa recuperez 4.000 de euro si din
martie nu am mai vazut niciun ban, nu mai raspund la telefon, nici la mesaje, absolut nimic. Am un copil
de 3 ani bolnav. Am fost plecata 8 ani la munca in Spania. Munca grea! Sunt banii pe care am reusit sa ii
strang in 8 ani de zile ca sa aiba copilul meu o viata mai buna si nu pot sa accept ideea de la face cadou
munca mea si chinul meu printre straini ", se plange femeia, care, de ieri, a intrat in greva foamei, in fata
sediului firmei, de pe strada Anton Pann, nr. 17. 
  
  A vandut casa pentru Allegria
  
  O alta pagubita este Ana Draghita. Femeia a avut propriul apartament. Ce-i drept, micut. " Am o fata. Am
vrut sa ii asigur un spatiu mai mare. Am vandut apartamentul si am dat un avans de 30.000 de euro pentru
un apartament de 3 camere in Ansamblul Elena Maria, devenit apoi Allegria. Pretul final ar fi trebuit sa
fie 58.000 de euro. Acum stau in chirie ", a povestit femeia. Nu mica i-a fost surpriza cand, la intalnirea
cu Radu Baltador, actionar si administrator, acesta i-a spus femeii ca si apartamentul pentru care a platit
avansul i-a fost revandut fara acordul ei. " Mi-a spus ca apartamentul nr. 7 pe care l-am vrut eu, pentru
care am antecontract de vanzare-cumparare autentificat la notar, pentru care am platit avans de 30.000 de
euro a fost vandut pentru a recupera banii si sa imi dea avansul inapoi. Nu am vazut niciun ban, desi el a
luat inca un avans pentru acea locuinta in valoare de 10.000 de euro. Mi-a spus atunci ca in contul celor
30.000 de euro imi da un alt apartament de doua camere si sa nu ii mai dau nimic. Nici acest apartament
nu l-am vazut ", a mai spus Ana Draghita. 
  
  Cei 3 actionari ai firmei Eurojus Consult - Adrian Tiugan, Radu Baltador si Emil Rasnita sunt de
negasit, spun pagubitii. " Am incercat sa ajungem la o intelegere cu ei. Dar nu mai raspund la telefon ", a
spus Arina Hanu. 
  
  Ipoteca pe casa parintilor
  
  O locuinta frumoasa si spatioasa! Acesta a fost visul lui Cristi Smarandescu. Allegria i-l putea implini.
Pentru ca nu avea banii cash, Cristi s-a sfatuit cu parintii si au ajuns la concluzia ca nu pot rata o
asemenea ocazie. Asa ca barbatul a luat un credit de nevoi personale, garantat cu casa parintilor. A
achitat integral apartamentul din Ansamblul Rezidential Allegria: 45.000 de euro. De doi ani, plateste
rate... pentru nimic. " Initial am dat 7.000 de euro. Apoi am mai dat 500 si apoi am luat din banca 38.000
de euro. Am achitat integral apartamentul cu doua camere care nu exista, dar pentru care de doi ani
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platesc in jur de 10 milioane de lei vechi rata la banca. Mai am 28 de ani si termin creditul ", spune
Cristi, cu amaraciune.
  
  Ca ei sunt si altii. 72 la numar. Au dat avansuri mari, de peste 10.000 de euro pentru un proiect care
exista doar pe hartie. Singura lor speranta este la instanta. Firma cu care s-au incheiat antecontractele a
introdus insolventa cu procedura simplificata. Niciunul dintre cei care au fost actionari ai firmei nu au
nimic pe numele lor, asa ca nu se poate pune sechestru pe nimic. Oamenii spera, insa, sa reuseasca sa
dovedeasca faptul ca a avut loc o deturnare de fonduri de pe Eurojus Consult - firma care a incasat de la
pagubiti peste 700.000 de euro si care, desi nu a facut nimic, nu mai are niciun ban, catre firma Eurojus
Impex, care are acelasi sediu cu Eurojus Consult, doar ca are ca tip de activitate " baruri si alte activitati
de servire a bauturilor ", conform www.mfinante.ro
  
  Istoricul ansamblului
  
  in momentul in care s-au decis sa construiasca cele 3 blocuri, ansamblul se chema Elena Maria. Situat in
imediata apropiere a centurii, terenul a fost destul de scump. Surse care au dorit sa isi pastreze
anonimatul au declarat, pentru Tribuna, ca terenul era concesionat catre firma pana la finalizarea
lucrarilor, urmand ca ulterior sa faca un schimb. Proprietarii terenurilor ar fi primit in schimbul
terenurilor, apartamente si doua case. 
  
  Una dintre agentiile cu care firma Eurojus Consult a avut contract de exclusivitate pentru intermediere
vanzare a fost Agentia Edil. Reprezentantul Agentiei, Florin Bobe, recunoaste ca unii dintre cei carora
le-a intermediat cumpararea unui apartament, au venit sa ii ceara si lui socoteala, doar ca el nu a facut
altceva decat intermediere. " La mine veneau clienti si le aratam mai multe locuinte, conform criteriilor
pe care mi le spuneau ei. Daca ei au ales un apartament in acel proiect imobiliar, care avea un pret foarte
bun pentru acea perioada, nu este vina mea. Eu doar am intermediat legatura dintre vanzator si
cumparator ", a spus Florin Bobe. 
  
  in ceea ce priveste credibilitatea dezvoltatorilor, Florin Bobe spune ca nu s-a gandit niciodata ca ar fi
vorba de o teapa. " intr-adevar nu aveau autorizatie de constructie acolo in momentul in care am lucrat eu
cu ei. Dar mi-au prezentat nota de inregistrare pentru autorizatie, de la Primarie. S-a mai construit asa,
deci nu era o problema. Ulterior, nu stiu daca au primit autorizatie. Ca si credibilitate a dezvoltatorilor, eu
va spun sincer ca nu ma asteptam sa se ajunga aici, pentru ca sunt oameni care se bucura de credibilitate
in Sibiu. Sper ca problema se va rezolva si oamenii isi vor primi banii inapoi ", a precizat Florin Bobe.
  
  Desi am incercat, ieri, toata ziua sa-i contactam pe reprezentantii firmei Eurojus Consult SRL, niciunul
nu a fost de gasit.
  
  Instanta despica firul in patru
  
  La Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu exista plangerea pagubitilor. Este vorba de o plangere pentru
inselaciune. " La Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu exista un dosar penal pentru savarsirea
infractiunii de inselaciune in dauna avutului privat. Cauza se afla in prezent in cercetari la serviciul de
investigare a fraudelor al IPJ Sibiu si este supravegheata de un procuror din cadrul Parchetului de pe
langa Tribunalul Sibiu ", a declarat Marius Aron, purtator de cuvant la Parchetul de pe langa Tribunalul
Sibiu . 
  
  in ceea ce priveste autorizatia de construire, Primaria Sibiu spune ca " pentru firma in cauza nu a fost
eliberata o autorizatie de construire. Firma a fost amendata din acest motiv in anul 2008 cu suma de 2.000
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de lei, amenda pe care a achitat-o ", se arata in raspunsul Primariei Sibiu.
  
  Pentru SC Eurojus Consult SRL este deschisa procedura insolventei din data de 2 iulie 2010. Pe site-ul
Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu, societatea figureaza cu datorii de aproximativ 400 de mii
de lei, iar organele de executare silita din cadrul AFP Sibiu au luat masurile de executare silita ce se
impun. Pana cand instanta isi va da verdictul, pagubitii vor plati rate, dobanzi si chirii pentru faptul ca au
avut incredere intr-un proiect imobliar, frumos ambalat, prezentat drept un chilipir. Procesul se poate
intinde pe o perioada lunga de timp, cativa ani chiar si nici dupa terminarea lui oamenii nu sunt siguri ca
isi vor recupera integral banii, ca sa nu mai vorbim despre dobanzile achitate pentru creditele contractate.
Morala acestei povesti triste este urmatoarea: inainte de a plati pentru ceva, de a semna un contract,
asigurati-va ca nu sunteti expusi la niciun risc. Nu va bucurati de orice oferta, oricat de tentanta ar fi,
pentru ca niciodata nu puteti sti ce se ascunde in spatele ei.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  buia  sibiul  ziua  telefon  cadou  ipj sibiu  centura ocolitoare  spania
tribunalul sibiu  directiei generale a finantelor publice sibiu  centura ocolitoare a sibiului  afp  piata
imobiliara  parchetul de pe langa tribunalul sibiu  gusteritei  infractiuni  executare silita  fonduri  penal
teste  autorizat  tribuna  actionari  cce  xtreme
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