
Luni de chin, din cauza mansardelor
S-au bucurat cand o firma a vrut s-a oferita sa mai ridice un etaj pe bloc, in ideea ca vor scapa de
cheltuiala pricinuita de un acoperis. Construirea mansardei, insa, le-a adus numai dureri de cap. 
  
  Mansarda care se construieste pe unul din blocurile de pe strada Semaforului a adus locatarilor numai
probleme. Nu doar locatarilor, ci si unui patron de chiosc alimentar de langa bloc. La sfarsitul lunii
aprilie, angajata magazinului alimentar, o femeie de 40 de ani, a ajuns la spital dupa ce mai multe blocuri
de BCA s-au prabusit de pe santierul mansardei. Atunci concluziile oamenilor legii au fost clare - de vina
a fost firma de constructii. Muncitorii de aici au inceput ridicare peretilor mansardei, dar lucrarea nu a
fost corect executata, iar zidurile nu au fost consolidate. Angajata chioscului a fost internata atunci cu
mai multe fracturi la coloana si a dat in judecata patronul firmei, din Satu Mare. Incidentul a facut
constructorul sa renunte la lucrare. Aceasta a fost preluata apoi de un alt constructor. 
  
  Ploua ca afara
  
  in ultimele zile oamenii care locuiesc in acest bloc aproape ca au ajuns in pragul disperarii. Daca afara
ploua, in casa au parte de aceleasi fenomene meteorologice. Culmea e ca apa de pe bloc a ajuns sa se
infiltreze prin peretii apartamentelor si sa produca stricaciuni pana la parter. „E nebunie totala ce e aici.
Numai vara trecuta am zugravit si e tot tavanul distrus. Noi suntem la etajul trei, dar stiu ca si vecinii de
la parter au aceleasi probleme. Nu mai spun de cei de la etajul patru. De acolo o persoana stiu ca si-a
adunat patul, covoarele, tot ce avea si s-a mutat. Nu mai sta aici ca il ploua ", spune proprietarul unui
apartament de la etajul trei al blocului. 
  
  Despagubiri doar pentru unii
  
  Problema e ca oamenii nu au stiut la ce sa se astepte. Asa se face ca in momentul in care a fost incheiat
contractul, Asociatia de locatari a fost de acord cu introducerea unei clauze conform careia proprietariilor
apartamentelor de la etajul patru, in cazul in care acestea sunt avariate, sa le fie reparate stricaciunile pe
cheltuiala firmei, in termen de 30 de zile de la finalizarea lucrarilor. Cu toate acestea, lucrarile sunt
amanate mereu, iar oamenilor nu le ramane decat sa doarma in casa, dar in ploaie, cu vase peste tot, de
frica sa nu le fie distruse toate lucrurile din apartamente. Contractul incheiat cu firma prevede ambiguu
120 de zile termen de constructie pentru acoperis si alte 240 pentru lucrari. „Noi am incheiat cu ei
contract in care au stipulat niste termene, dar nu se tin de ele si nu sunt foarte clare. Muncitori sunt
putini, nu stiu cat va mai dura ", spune unul dintre locatarii blocului. 
  
  Optimism muncitoresc 
  
  Chiar daca pare greu de crezut, acoperisul blocului are putea fi gata peste 2 saptamani. Muncitoroii care
lucreaza la acesta sustin ca in sapte zile ar putea finaliza scheletul de lemn al acoperisului, iar in alte sapte
zile va fi si acoperit cu tigla. Altii, tot dintre muncitori, sunt mult mai optimisti. Spun ca cel putin cu o
folie blocul va fi acoperit in cateva zile, maxim o saptamana, iar ploaia nu va mai face nici o problema. 
  Proprietarii de apartamente nu au mai cerut sprijin de la autoritati pentru acest lucru. Spera ca firma sa
isi plateasca toate datoriile fata de ei, sa le repare stricaciunile, iar apoi vor sta linistiti. 
  
  „Cand au cazut BCA-urile, au sistat lucrarile, altfel ar fi fost gata acum. Deci, ce sa mai zicem? ",
proprietar de apartament
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