
Directorul Casei de Cultura a Sindicatelor, retinut pentru luare de mita
Directorul Casei de Cultura a Sindicatelor Sibiu, Silvestru Tomuta, a fost retinut, ieri, de procurorii
anticoruptie, pentru ca a pretins suma de 2.000 de euro, pentru a aproba inchirierea unui spatiu din incinta
institutiei unei societati. Ieri dupa-amiaza, Tribunalul Alba a dispus arestarea lui Tomut[ pentru 29 de
zile.
  
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza
cercetari penale fata de Silvestru Tomuta, director al Casei de Cultura a Sindicatelor Sibiu. 
  
  Potrivit DNA, in perioada decembrie 2011 - februarie 2012, Tomu[, in calitate de director al Casei de
Cultura a Sindicatelor Sibiu, a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale sibiene (denuntator in
cauza) sa ii remita lunar, cu titlu de mita, pe o perioada de cinci ani, suma de 2.000 de euro, pentru a
aproba inchirierea unui spatiu din incinta Casei de Cultura in conditii avantajoase pentru firma
denuntatorului. Acest contract fusese incheiat in cursul lunii decembrie a anului trecut pe o perioada de
cinci ani, iar cuantumul chiriei (500 de euro lunar) era modic, comparativ cu nivelul chiriilor percepute
pentru alte spatii ale aceleiasi institutii. Suma de 2.000 de euro trebuia achitata lunar, pe toata perioada de
derulare a contractului.
  
  La data de 29 februarie, Tomuta Silvestru a fost surprins in timp ce primea de la denuntator suma de
8.600 lei, bani reprezentand prima transa din banii pretinsi.
  
  Inculpatului i s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de
procedura penala. La data de 29 februarie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestuia pe o
perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentat Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva pe
termen de 29 de zile.
  
  DNA face precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal
reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive,
activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
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