
Cum s-a demolat un monument istoric la Miercurea Sibiului?
Conform Legii privind protejarea monumentelor istorice, autoritatile administratiei publice locale au o
suma de obligatii si responsabilitati. Specialistii Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National
Sibiu au verificat, in 21 iulie a.c., starea de conservare a monumentelor istorice si a regimului
interventiilor asupra acestora, aflate pe raza orasului Miercurea Sibiului, iar constatarile au fost deloc
imbucuratoare. Pe scurt, a fost desfiintat pavajul din piatra de rau, au fost taiati arbori, s-au facut excavari
in "Ansamblul rural Miercurea Sibiului", interventii cu personal neatestat, fara o documentatie intocmita
de experti ai Ministerului Culturii, fara asistenta arheologica si fara aviz, a fost demolata fara avizul
Ministerului Culturii casa din Piata Republicii nr. 218, inregistrata pe Lista Monumentelor Istorice cu nr.
Sb-II-m-B-12466. Cu toate ca Primaria Miercurea a fost avertizata, aceasta a nesocotit obligatiile
prevazute de lege. Sanctiunile aplicate (deocamdata) constau in aplicarea a doua amenzi de 5.000,
respectiv 30.000 lei Primariei, iar nesocotirea in continuare a legii va atrage alte sanctiuni, inclusiv cu
implicatii penale.
  
  Povestea de la Primarie
  
  Primarul a fost cel care a dat aviz pentru demolare. E drept, nu a cladirii, ci a acoperisului. "Este vorba
de o cladire proprietate privata, al carei acoperis era prabusit partial. Noi am tot facut avize si catre
proprietar, si catre Directia de Cultura, pentru ca stiam ca este cladire monument. Pana la urma, pentru ca
era un pericol public, cladirea fiind in apropierea Evanghelicii, loc pe unde circula multa lume, am decis
sa dau certificat pentru demolarea acoperisului ", a spus primarul orasului Miercurea Sibiului, Ioan
Troanca. 
  
  Doar ca avizul de demolare a acoperisului s-a dovedit a fi certificat de demolare a cladirii. "Cand s-a
demolat acoperisul, toata cladirea a cazut. Cei de la Directie au treaba cu proprietarul. Acum, omul umbla
sa isi rezolve problema, pentru ca are toata casa in pivnita ", a mai spus primarul
  
  Se pare ca sunt tot mai multi cei care, in loc sa protejeze valorile patrimoniale existente, se silesc sa le
altereze si sa le distruga, cu nepasare dusa pana la inconstienta.
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