
<b>Vecini de lux - Strada PSD</b>
Baronii locali ai PSD s-au strans pe o strada din Cisnadioara, unde au si inceput sa-si construiasca vile
  
  Liderii PSD Sibiu, aceiasi care, cu o saptamana in urma, sustineau masuri de protectie sociala pe banii
publici, construiesc ca furnicutele, in folosul propriu, adevarate conace in Marginime. Haidiuci pe de o
parte, membrii marcanti ai partidului inca aflat la putere isi construiesc somptuoase case de vacanta la
Cisnadioara, pe o strada care le apartine aproape in intregime. Locurile de case le-au fost acordate cu
larghete de catre Primaria localitatii. Nu chiar pe ochi frumosi, ci la exorbitantul pret de un euro pe metru
patrat. In conditiile in care terenurile in zona se vand cu 15-20 de euro metrul patrat.
  In Cisnadioara, in apropierea taberei, se afla o strada deocamdata fara nume, unde s-au stabilit toti bosii
PSD.
  
  Gradinar, deschizator de drumuri
  Cel care a descoperit locul a fost Ilie Gradinar, directorul Energie Termica Sibiu, cunoscut si ca 
"trezorierul"  PSD. Acesta a investit in  "casa de vacanta"  in jur de 17 miliarde de lei in anul 2002.
Printre dotarile necesare oricarei case de baron local se afla sala de gimnastica, incalzire in pardoseala,
sala de forta si jacuzzi. 
  Pe aceeasi strada, care curge paralel cu tabara de la Cisnadioara, se ridica, in viteza mare, casele de
vacanta ale mai-marilor social-democrati. Pe langa numele foarte cunoscute in Sibiu pentru ispravile din
ultimii patru ani, s-au adunat si oameni de incredere ai acestora, pusi la conducerea unor institutii publice
in urma cu patru ani.
  
  Mama lui Cindrea se intoarce
  Dupa ce a disparut din spectrul mediului de afaceri de aproape trei ani, mama lui Ioan Cindrea,
Paraschiva Cindrea, o femeie trecuta de 70 de ani, a concesionat un teren de 908 mp la Cisnadioara la
pretul de 1 euro/mp de la Primaria Cisnadie. Un teren in aceasta zona se vinde pe piata libera la preturi
intre 15 si 20 de euro/mp. Ioan Cindrea, impreuna cu prietenul sau de o viata, deputatul Gheorghe Suditu,
s-au facut vecini cu Ilie Gradinar si au pus bazele unor case de vacanta gemene, in valoare de 1,176
miliarde de lei fiecare. Gheorghe Suditu a primit fara probleme autorizatia cu numarul 75 din 14
septembrie 2004, dupa ce a concesionat un teren de 914 mp, iar doamna Paraschiva Cindrea, autorizatia
cu numarul 74, din 14 septembrie 2004, de la Primarie. 
  La respectabila varsta de aproape 70 de ani, Paraschiva Cindrea conduce cel putin doua afaceri in judet.
Femeia a intrat si in posesia unui contract de vanzare - cumparare incheiat cu Cooperativa Arta Sibiului
(prin presedintele Ioan Hambasan), datand din 30 iulie 2002, prin care mama fostului secretar de stat se
face proprietara pe un spatiu comercial in centrul orasului. Este vorba despre un subapartament situat la
parterul blocului numarul 29 de pe Bulevardul Victoriei, in suprafata de 72,45 mp si compus din spatiu
comercial, o magazie si un grup sanitar. Valoarea tranzactiei se ridica la 375,8 milioane de lei,
reprezentand aproximativ un sfert din valoarea de piata a respectivului spatiu. Toate aceste tranzactii
acopera, de fapt, afacerile lui Ioan Cindrea.
  
  
  Prefectul Lup desparte Ministerul Muncii
  Tot in vecini, la doua tarlale distanta, scoate zidul din fundatie casa de vacanta a lui Remus Furtuna –
inspector sef la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu. Acesta s-a ocupat si de documentatia privind
casa prefectului Mircea Silvestru Lup, fiind vecinul din dreapta, cum te duci catre vilele Cindrea si
Suditu. si casele acestora sunt trase la indigo, numai ca cei doi au fost mai harnici si au luat autorizatiile
inca din 17 iunie 2004. 
  Remus Furtuna are autorizatia cu numarul 43, valoarea constructiei fiind de 1,153 miliarde de lei. Casa
se ridica pe un teren de 786 mp, scos la concesiune in 10 iunie 2003, de Primaria Cisnadie. Mircea Lup
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are autorizatia cu nr. 44, pe care isi va ridica o vila de 200 de mp, cu o curte incapatoare, care acopera
diferenta pana la cei 781 de mp concesionati. Terenul concesionat de fiecare, de la Primarie, a fost la
acelasi pret, de aproximativ un euro. 
  Langa prefectul Lup, si-a luat teren si Ioan Hambasan – director la Camera de Munca din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munca, cu un lot de 759 de mp, dar acesta nu s-a aventurat sa-si ridice casa
de vacanta inca, semn ca, in acesti patru ani, nu a adunat destul.
  Fost mare sindicalist, presedinte al Sindicatului soferilor din Sibiu, numit director la Registrul Auto
Roman Sibiu, in 2001, Constantin Rascarache a primit si el o felie de teren pe strada PSD, dar pe care nu
a inceput constructia. 
  
  Continua anchetele
  Ziarul Obiectiv va continua seria dezvaluirilor despre afacerile la limita legii ale membrilor marcanti ai
PSD.
  
  Victoras IONESCU
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