
Parcul familiei Citrea
Consiliul Local i-a atribuit, fara rezerve, un sfert din parcul Darwin fiicei lui Emil Citrea. Tribunalul
Sibiu a anulat hotararea CL, insa aceasta a fost reabilitata prin sentinta Curtii de Apel Alba.
  
  Un scandal care dureaza de mai bine de un an tinde sa ia proportii internationale. Parcul Darwin este pe
cale sa ajunga in atentia autoritatilor europene, dupa ce justitia din Romania a dat o sentinta care nu este
deloc pe placul locuitorilor din zona.
  
  Scandalul a inceput intre Ianina-Mihaela Roberts, fiica directorului Curtii de Conturi din Sibiu, Emil
Citrea, si locatarii de pe strada Charles Darwin. Ianina, impreuna cu sotul ei american, Sean Roberts, vrea
sa-si construiasca o pensiune pe un teren din vecinatatea parcului, dar pentru acest lucru are nevoie si de o
portiune din domeniul public al parcului. Ianina vrea sa ia 483 de metri patrati, din cei aproximativ 1833,
cat are intreg parcul. Vecinii ei nu au fost de acord, asa ca s-a ajuns la judecata.
  
  La Tribunalul Sibiu, proprietarii imobilelor din zona parcului Darwin au castigat. La Curtea de Apel
Alba-Iulia, sentinta s-a intors impotriva locatarilor si in favoarea fiicei directorului Emil Citrea. La Alba
Iulia, fiica lui Citrea a fost reprezentata de avocatul Ion Rus, presedintele PSD Alba-Iulia si fost prefect
al judetului Alba.
  
  Marul discordiei
  
  Conflictul a inceput, in prima faza, intre proprietarii din zona parcului Darwin si Consiliul Local Sibiu,
in calitate de administrator al acestui parc. CL a emis Hotararea nr. 243/2004, care aproba cererea fiicei
lui Citrea de construire a unei zone de acces si a catorva locuri de parcare, pe spatiul actual al parcului.
  
  Ianina Roberts vrea 483 de metri patrati pentru a-si putea face o alee, ca sa se poata ajunge la pensiunea
pe care o vor construi. Vecinii nu sunt de acord, pentru ca, spun ei, astfel se va distruge tot parcul.
  
  "Noi ne-am ocupat de acest parc de atatia ani , ne pare rau de el. Chiar daca fiica domnului Citrea de la
Curtea de Conturi spune ca vrea doar o parte, ei vor, pe langa alee, si locuri de parcare, lucru care, in mod
sigur, va distruge parcul nostru!", a declarat, pentru SIBIANUL, Oara Bogdan, unul dintre reclamanti.
  
  In intarirea acestei afirmatii vine si Maria-Dorina Lupu, directorul Colegiului National "Octavian
Goga", locatar in aceeasi zona. "E pacat, pentru ca l-am curatat, am sadit pomi, flori aici, de generatii
intregi!", sustine directoarea.
  
  Hotarare nelegala
  
  Avocata Ana Muntean, care ii reprezinta pe locatarii din zona parcului Darwin, sustine ca
municipalitatea, prin Consiliul Local, comite o ilegalitate in favoarea familiei directorului Curtii de
Conturi, Emil Citrea . "Conslilul Local Sibiu, desemnat prin lege ca administrator al domeniului public,
prin emiterea HCL 243/2004, isi incalca propriile atributii, exercitand acest drept prin rea-credinta si
protejand interesele unor persoane fizice. Este un abuz", a declarat, pentru SIBIANUL, avocata Ana
Muntean.
  
  Tribunalul Sibiu a anulat HCL 243/2004, ca fiind nelegala.
  
  Recurs la Curtea de Apel Alba-Iulia
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  Cu toate ca reclamantii au castigat in prima faza la Tribunalul Sibiu, CL a atacat sentinta la Curtea de
Apel Alba-Iulia, printr-un recurs, in care sustine ca spatiul din Parcul Darwin nu va fi vandut societatii SC
Reddison SRL, ci concesionat, inchiriat sau dat in administratie. 
  
  Totusi, Consiliul Local a emis in acea zi in care daduse si hotararea atacata in proces o alta hotarare, prin
care a aprobat vanzarea spatiului. Aceasta din urma hotarare a fost revocata, ca urmare a actiunii in
contencios administrativ. 
  
  "SC Reddison ar putea detine spatiul cerut numai dupa primirea autorizatiei de constructie, care la
randul sau va fi acordata numai daca HCL 243/2004 nu ar fi fost anulata. Chiar daca in acest stadiu se
neaga vanzarea, mai tarziu tot acolo se va ajunge, doar probabil ca se va apela la tot felul de inginerii
juridice, pentru a-i conferi o aparenta legala", crede avocata Ana Muntean. 
  
  Afacere blocata
  
  Ianina Roberts sustine ca n-a comis nicio ilegalitate si tot ce doreste este sa-si deschida o afacere. "Eu
vreau sa-mi construiesc pe pamantul meu, o pensiune, cu regim lacto-vegetarian. Nu va fi hotel, cum am
tot auzit ca se spune, ci o pensiune cu parter, 2 etaje si mansarda, deoarece am renuntat la planul initial,
pentru ca depasea ca inaltime casa de vis-a-vis si nu era legal. Nu se va fuma, nu se va bea, va fi totul
linistit. Era normal sa cer acel loc, pentru ca altfel nimeni nu ar putea ajunge la pensiune. Nu am
cumparat pamantul, ci l-am solicitat, doar pentru a face aleea. Parcul ramane in continuare al Primariei si
il voi amenaja pe banii mei. Nu vreau sa incurc pe nimeni! Daca am fi fost o familie obisnuita de
americani cred ca era ok, dar acum am probleme doar pentru ca sunt fiica tatalui meu", declara, pentru
SIBIANUL, Ianina Roberts.
  
  Aceasta sustine ca, pentru a stinge scandalul care dureaza de mai bine de doi ani, este dispusa sa renunte
la calea de acces prin parc si sa faca un drum care sa treaca direct prin curtea tatalui ei, Emil Citrea.
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