
Politia ancheteaza vanzarea locomotivelor cu abur
Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu desfasoara cercetari, dupa ce Directia Judeteana
pentru Cultura si Patrimoniu National Sibiu a sesizat faptul ca o locomotiva cu abur, clasata in
patrimoniul cultural national, categoria tezaur, a fost vanduta de lichidatorii unei societati din Brasov. 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Sibiu, Anca Bloanca, inca din 24 ianuarie, oamenii legii au fost
sesizati "cu privire la faptul ca o locomotiva cu abur, clasata in patrimoniul cultural national, categoria
tezaur, proprietatea unei societati comerciale din judetul Brasov, a fost vanduta de catre lichidatori, in
urma falimentului societatii mai sus mentionate.
  
  Ca urmare a acestei sesizari au fost efectuate cercetari de catre Serviciul de Investigatii Criminale din
cadrul IPJ Sibiu, pentru stabilirea legalitatii contractului de vanzare-cumparare al bunului respectiv ", a
spus Anca Bloanca. Ea a afirmat ca cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Investigatii Criminale
Sibiu urmand ca, in functie de aspectele constatate, sa fie luate masurile legale. 
  
  inca de luni, directorul Muzeului National "Brukenthal " a acuzat ca se intampla lucruri necurate in ceea
ce priveste locomotivele cu abur, din patrimoniul statului. Potrivit lui Sabin Adrian Luca, Muzeul
Locomotivelor cu Abur din Sibiu a fost infiintat in august 1994 si cuprinde 40 de locomotive cu abur,
pluguri si macarale cu abur care au circulat pe caile ferate din Romania in urma cu peste o suta de ani, iar
la data de 31 decembrie 2000, au fost declarate bunuri de tezaur protejate de lege, prin ordin al
ministrului Culturii. El acuza ca in timp ce purta discutii cu reprezentantii Ministerului Culturii pentru
deschiderea Muzeului Industriilor la Sibiu, unde sa se puna in valoare locomotivele cu abur, a aflat ca
sapte dintre ele au fost scoase la licitatie. Locomotivele apartineau SC Brafor SA Brasov care, in anul
2007, era in lichidare voluntara si a cerut Ministerului Culturii, care avea drept de preemtiune, sume
cuprinse intre 30.000 si 70.000 de euro pentru fiecare dintre cele sapte locomotive. Statul a renuntat insa
la acest drept si a anuntat firma ca poate scoate locomotivele la licitatie, dar cu sume care sa fie minim ca
acelea cerute ministerului. "Statul roman lichideaza patrimoniul voluntar. Este vorba de un bun de tezaur.
Dreptul (de preemtiune - n.r.) e obligatoriu sa fie folosit de Guvern, in primul rand pentru ca institutiile
specializate, cum suntem noi, nu avem pentru asa ceva bani ", a afirmat directorul Muzeului National
Brukenthal, Sabin Adrian Luca. 
  
  Se pare ca una dintre locomotive a fost vanduta Primariei Zlatna, din judetul Alba, cu suma de 18.000 de
lei, desi aceasta ar fi fost cotata la suma de 65.000 de euro. "La Zlatna s-a vandut una dintre locomotive,
care aici este cotata la minim 65.000 de euro, cu 18.000 de lei, adica vreo patru mii euro. Locomotiva este
acum la Cluj, pe undeva, intr-un atelier de reparatii. Atentie, fiind vorba de tezaur, deja se asimileaza
penalului ", acuza Sabin Adrian Luca. 
  
  (L. B.)
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