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Consilierii USL şi PP-DD au
fost nevoiţi să revoce HCL
345/2012 prin care tăiaseră
atribuţiile primarului George
Scripcaru. Prin această
hotărâre, USL a dorit să
„transfere” cele mai impor-
tante atribuţii ale primarului
către viceprimarii Adrian
Atomei şi Răzvan Popa,
aceştia devenind de facto pri-
mari, prin votul a doar 14
consilieri şi nu prin alegerea
directă de către cetăţeni. 
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PUCIȘTII DE LA PRIMĂRIE
S-AU RESEMNAT Cât câştigă

bugetarii noştri

uDintre bugetarii braşoveni, cel mai mare venit provenit din salarii l-a avut, în 2011, fostul rector
al Universităţii Transilvania, Ion Vişa, care a primit peste 165.000 de lei de la stat. Ierarhia se
schimbă, însă, când vine vorba şi despre veniturile obţinute din alte activităţi            paginile 4-5

Vânătorul 
de fluturi

În noaptea de 29/30 august
se împlinesc cinci ani de
când pe avocata Elodia Ghi-
nescu parcă a înghiţit-o
pământul. Deşi anchetatorii
sunt aproape siguri că
braşoveanca a fost ucisă de
soţul ei, poliţistul Cristian
Cioacă, nu l-au putut acuza
oficial din cauză că până
acum nu a fost găsit cadavrul
avocatei. 

PAG. 9

„ENIGMA“ ELODIEI

u Szekely Levente deţine cea
mai mare colecţie particulară de
fluturi din ţară pagina 6

Uzinele care au scris istorie
au fost rase de pe harta
Braşovului, iar în urma lor au
rămas terenuri virane, care
oferă un peisaj dezolant.
Cele mai vechi „ruine“ sunt
chiar în centrul oraşului, pe
strada Hărmanului, unde trei
mari uzine au fost demolate
iar în locul lor a rămas doar
moloz. 
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PÂRLOAGELE AU LUAT
LOCUL MARILOR UZINE
BRAȘOVENE

Ioan VIŞA, 165.025 LEI/ AN - FOST RECTOR AL UNIV. TRANSILVANIA 

Nicolae PARASCHIV, 70.385 LEI / AN - SECRETAR PRIMĂRIE

Ion GONŢEA, 418.062 LEI / AN - FOST PREFECT Alexandru BĂLESCU, 98.797 LEI / AN - DIRECTOR DSP

Aristotel CĂNCESCU, 56.163 LEI / AN - PREŞEDINTE CJ BRAŞOV Adrian ATOMEI, 53.295 LEI / AN - VICEPRIMAR BRAŞOV

George SCRIPCARU, 42.096 LEI / AN  - PRIMAR BRAŞOV Miklos GANTZ, 41.682 LEI / AN - FOST VICEPRIMARAdrian GABOR, 45.651 LEI / AN - FOST VICEPRIMAR
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În maxim trei luni, la Braşov parcarea în locurile publice se va putea plăti prin SMS. Pentru ca un
şofer să se înregistreze în sistem va trebui să trimită prin SMS numărul de înmatriculare al maşinii,
iar înainte cu câteva minute de expirarea timpului, va fi atenţionat printr-un SMS, având astfel 
posibilitatea de a-şi prelungi durata de staţionare. Tariful unui SMS nu a fost încă stabilit.

Senatorul braşovean Mar-
ian Rasaliu a precizat că va
adresa o interpelare min-
istrului Administraţiei şi In-
ternelor, Mircea Duşa, în
vederea mijlociri conflictu-
lui care a izbucnit între fos-
tul primar Tokos Jozsef
(PDL, foto dreapta) şi ac-
tualul edil Mircea Garcea
(PSD, foto stanga), după
scrutinul din 10 iunie. În
timp ce reprezentanţii PDL
au strâns semnături pentru
organizarea unui referen-
dum în vederea demiterii ac-
tualului primar, acesta
susţine că listele ar fi fost
falsificate, mulţi localnici, în
special persoane de etnie
rromă, fiind păcăliţi să sem-
neze sub alte pretexte.

Democrat-liberalii au mo-
tivat decizia pentru demite-
rea noului primar prin faptul
că acesta a comis deja o
serie de abuzuri şi ilegalităţi
de când a fost numit în
funcție, respectiv că ar fi
demis mai mult de jumătate

dintre angajaţii primăriei, că
ar fi dispus începerea unor
lucrări de investiţii fără
aprobarea Consiliului Local
şi ar fi oprit alimentarea cu
apă. Ultima „victimă” a aşa-
ziselor disponibilizări a fost
femeia de serviciu. De
cealaltă parte, Mircea

Garcea a precizat că respec-
tivele persoane au demi-
sionat de bună voie, fie
pentru că s-au transferat în
alte posturi, fie că apăruse
problema incompatibilităţii
între funcţii. Este cazul, de
exemplu, al cumnatului fos-
tului edil Tokos, care era

şofer şi a avut de ales între
acest post şi funcţia de con-
silier local. Prefectura
Braşov trebuie să se
pronunţe acum, dacă se va
organiza sau nu un nou
scrutin în localitate şi care ar
fi soluţia pentru ca războiul
izbucnit să înceteze.

Scandal la Augustin între 
fostul şi actualul primar

PNL şi-a anunţat primii
candidaţi pentru funcţiile
de deputaţi şi senatori din
Parlamentul României.
Printre aceștia se află doc-
torul Marius Neculoiu,
fost consilier judeţean,
care în prezent este direc-
tor al Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă
Braşov, consilierul jude-
ţean Mariana Cîju şi fostul
ales judeţean PDL Cristian
Drăghici, trecut între timp
în tabăra liberalilor. Pe
lista candidaţilor se mai
află actualii parlamentari
Ioan Ghişe (senator în mu-
nicipiul Braşov) şi Mihai
Donţu (deputatul din
colegiul Rupea), care vor
încerca să obţină noi man-

date, dar şi Ligia Marin şi
Dan Zamfir. 

Purtătorul de cuvînt al
PNL, Sebastian Grapă,
spune că liberalii şi-au sta-
bilit în proporţie de 90%
candidaţii, însă urmează
să negocieze şi cu PSD şi
PC, având în vedere că vor
candida sub sigla USL.
Social-democraţii şi con-
servatorii vor avea propri-
ile propuneri, iar în urma
discuţiilor se vor stabili
candidaţii finali pe fiecare
dintre cele opt colegii de
deputaţi şi patru colegii de
senatori. Sebastian Grapă
a anunţat că el va candida
pentru un loc de senator în
colegiul Ţara Făgăraşului-
Rupea.

Fosta Uzină Rulmentul ar
putea deveni parc industrial,
dacă Primăria ar prelua în-
treaga suprafaţă de teren a
fostei platforme industriale.
Ideea aparţine viceprimarului
PSD Răzvan Popa, care este
convins că la Rulmentul ar
putea funcționa un parc in-
dustrial, un parc de soft, un
spaţiu expoziţional şi chiar
un muzeu al industriei
braşovene. „Jumătate din
terenul unde a funcţionat
Uzina Rulmentul se află deja
în proprietatea Primăriei,
cealaltă jumătate din
suprafaţă urmând a fi
preluată după ce Guvernul va
emite o Hotărâre în acest

sens. Întreaga documentaţie
a fost trimisă la Guvern
înainte de alegerile locale din
luna iunie. Acolo am putea
înfiinţa un parc industrial
unde să se ofere facilităţi in-
vestitorilor care să vină să

creeze locuri de muncă.
Primăria şi Consiliul Local
pot oferi astfel de facilităţi
pentru o perioadă cuprinsă
între 3 şi 7 ani, în funcţie de
numărul de locuri de muncă
create de investitori“, a de-

clarat viceprimarul Răzvan
Popa. Edilul spune că
deocamdată proiectul este
doar la stadiul de idee, ur-
mând ca după ce întreaga
suprafaţă a uzinei va trece la
Primărie să fie făcute şi cal-
cule. „S-ar putea atrage fon-
duri europene pentru acest
proiect, se poate amenaja
totul cu resurse proprii sau
chiar printr-un parteneriat
public-privat la care să par-
ticipe viitorii investitori ori
doar prin investiţia
municipalităţii. Important,
pentru început, este ca în-
treaga suprafaţă să ajungă în
proprietatea municipalităţii“,
a mai declarat Popa.

Primăria vrea parc industrial 
în locul Uzinei Rulmentul

Transfăgărăşanul a fost
votat drept cel mai spectacu-
los drum din lume, într-un top
realizat de site-ul
CarsRoute.com. Realizatorii
topului spun că şoseaua dintre
munţi, lungă de 90 de kilo-
metri, te lasă fără suflare, atât
din punct de vedere al
dificultăţii traseului, cât şi al
frumuseţii peisajului.

Reprezentanţii site-ului au
prezentat şi istoria acestui
drum, realizat între anii 1970
și 1974 la ordinul lui Nicolae
Ceauşescu. Iniţial folosit pen-
tru uz militar,
Transfăgărăşanul a ajuns

acum unul dintre cele mai
căutate trasee de către ama-
torii de cai putere şi senzaţii
tari. Realizatorii emisiunii
Top Gear, care au filmat aici
o parte dintr-un show, au cat-
alogat şi ei Transfăgărăşanul
drept „cel mai bun drum din
lume“. Şi asta în ciuda faptu-
lui că şoseaua cu doar două
benzi, care trece la un mo-
ment dat printr-un tunel lung
de un kilometru, este deschisă
traficului rutier doar câteva
luni pe ani, în sezonul rece
circulaţia fiind interzisă din
cauza zăpezii ce acoperă
carosabilul.

De-a lungul timpului,
foarte mulţi producători şi re-
gizori au ales să filmeze

reclame publicitare sau scene
de film pe traseul
Transfăgărăşanului.

Transfăgărăşanul, votat cel mai spectaculos drum din lume

1. Transfăgărășan – România
2. Stelvio Pass – Italia
3. Lysebotn Road – Norvegia
4. The Jebel Hafeet Mountain Road – UAE
5. Col de Turini – Franța
6. Los Caracoles Pass –între Chile și Argentina
7. San Bernardino Pass –Elveția
8. Guoliang Tunnel Road – China
9. Trollstigen – Norvegia
10. North Yungas “Road of Death” – Bolivia
11. Oberalp Pass – Elveția
12. Atlantic Road – Norvegia
13. Iroha-zaka – Japonia
14. Red Rock Scenic Road – USA
15. The Overseas Highway – Florida

u Iată ce drumuri intră în Top 15 
realizat de siteul CarsRoute.com:

Liberalii şi-au stabilit 
candidaţii la Parlament

Festivalul internaţional
de muzică uşoară „Cerbul
de Aur“ figurează pe lista
de evenimente pe care
Asociaţia pentru Pro-
movarea şi Dezvoltarea
Turismului Braşov a
depus-o la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Turismului pentru
finanţare în 2013. Preşe-
dintele APDT Braşov,
consilierul local Cristian
Macedonschi, a solicitat
astfel sprijin financiar
pentru organizarea, în
2013, a Festivalului
Internaţional „Cerbul de
Aur“. Astfel, cu sprijinul
autorităţilor locale, eveni-
mentul nu va mai depindă
financiar de Televiziunea

Română, care a are cheltu-
ieli exorbitante şi este la
un pas de faliment şi care
şi-a bătut joc de un festival
de marcă la nivel euro-
pean. Ideea i-a venit lui
Macedonschi după ce a
văzut că Ministerul Turis-
mului a „sponsorizat“ cu o
sumă fabuloasă concertul
din Bucureşti al lui Lady
Gaga.

Printre evenimentele
pentru care APDT a mai
cerut sprijin financiar de la
Ministerul Turismului se
mai află şi Parada Junilor
din Duminica Tomii,
Micul Oktoberfest, Etno-
vember, Kronstadt Classic
şi Târgul de Crăciun de la
Braşov. 

„Cerbul de aur“, pe banii 
Ministerului Turismului?
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Rezultatele preliminare ale recensământului din 2011 făcute publice de către reprezentanţii
INS susţin că numărul braşovenilor a scăzut, în perioada 2002 – 2011, cu 14,19%, de la 589.028
de persoane la 505.442. Populaţia feminină este majoritară, numărul braşovencelor depăşind
51% din totalul de locuitori ai judeţului.
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Consilierii USL şi PP-DD
au fost nevoiţi la şedinţa
Consiliului Local de vineri să
revoce HCL 345/2012 prin
care au tăiat atribuţiile pri-
marului George Scripcaru.
Prin această hotărâre USL a
dorit să „transfere” cele mai
importante atribuţii ale pri-
marului către viceprimarii
Adrian Atomei şi Răzvan
Popa, aceştia devenind de
facto primari prin votul a
doar 14 consilieri şi nu prin
alegerea directă de către
cetăţeni.

S-au făcut mici 
în scaune

Viceprimarul Atomei de-
clara la momentul adoptării
hotărârii că „forul deliberativ
este cel care stabileşte
aparatul de specialitate din
subordinea primarului şi noi
am decis că se poate veni cu
o nouă organigramă, fără a
mai fi nevoie de consultarea
celui vizat”.

Doar că la şedinţa de vineri
cei doi viceprimari s-au făcut
mici în scaune, asistând
tăcuți la anularea hotărârii.
Analiza juridică a Prefecturii
Braşov pur şi simplu i-a
desfiinţat pe cei doi vicepri-
mari. Dacă la adoptarea
hotărârii cei doi viceprimari
au ţinut o conferinţă de presă
prin care au ţinut să explice
că albul este negru, acum, la
revocarea hotărârii, au tăcut
mâlc. 

Nu cunosc legea
„Am constatat că

Hotărârea nr. 345 din 30 iulie
2012 privind modificarea or-
ganigramei aparatului de
specialitate al Primarului
municipiului Braşov este
adoptată cu încălcarea
prevederilor legale explicit
prevăzute de lege” se arată în

motivarea Prefecturii.
Practic, Prefectura a

demonstrat că viceprimarii
nu cunosc legea. În moti-
varea hotărârii cei doi au
înşiruit nişte legi care nu au
nici o relevanţă juridică!
„Textele de lege cuprinse în
preambulul Hotărârii ca
motivaţie în drept a adoptării
actului administrativ, nu au
nicio relevanţă juridică ra-
portat la tema în dezbatere,
respectiv modificarea organ-
igramei aparatului de spe-
cialitate al Primarului
municipiului Braşov, fiind
doar acte normative prezen-
tate generic, fără a fi corobo-
rate cu norma cadru
aplicabilă din cuprinsul aces-
tora” se mai arată în adresa
Prefecturii.

Proiectul
Motorland aprobat 

La şedinţa de vineri a Con-
siliului Local a fost aprobat,
în sfârşit, proiectul Transilva-
nia Motorland. Proiectul,

care aduce 10 milioane de
euro fonduri europene în
Braşov, a fost aprobat cu vo-
turile consilierilor  PDL,
PSD, FDGR şi UDMR. Con-
silierii PNL şi PP-DD au
votat împotrivă. Centrul de
Dezvoltare şi Cercetare
Aplicată „Transilvania Mo-
torland” este un proiect al
administraţiilor locale din
Braşov şi Tărlungeni, având
drept obiectiv realizarea unui
centru interdisciplinar dedi-
cat industriei vehiculelor ru-
tiere şi domeniilor conexe. În
afară de Centrul de Cercetare
Aplicată (care va fi dezvoltat
în parteneriat cu instituţii de
învăţământ superior din
Braşov şi cu entităţi private
implicate în cercetare), de
Centrul de Dezvoltare (dedi-
cat producţiei de serie mică
şi medie a componentelor şi
subansamblelor vehiculelor
rutiere), proiectul prevede şi
construirea unei piste care
are ca funcţiune principală
testarea avansată a pro-
totipurilor, ansamblurilor şi

subansamblurilor auto.
Există posibilitatea ca, ulte-
rior, această pistă  să fie
omologată pentru diverse
alte activităţi, dacă se va con-
sidera necesar.

Rareş Dumitrescu,
cetăţean de onoare al
Braşovului

La propunerea primarului
George Scripcaru, Consiliul
Local a aprobat acordarea ti-
tlului de cetăţean de onoare
sabrerului braşovean, Rareş
Dumitrescu. Acesta a obţinut
medalia de argint la
Olimpiada de la Londra.
„Doresc să îi felicit pentru
succesul de la Jocurile
Olimpice şi să le mulţumesc
pentru că, datorită lor,
Braşovul s-a aflat şi el pe
podiumul olimpic la Londra.
Ştiu că a fost o competiţie
foarte grea. Pe lîngă faptul că
vorbim de cea mai
importantă competiţie spor-
tivă, majoritatea ţărilor par-
ticipante au investit foarte

mult în selecţia şi pregătirea
sportivilor”, a declarat pri-
marul George Scripcaru la o
întâlnire cu sabrerul Rareş
Dumitrescu şi antrenorul
acestuia, Mihai Covaliu.

Deasemenea Consiliul
Local a aprobat acordarea ti-
tlului de cetăţean de onoare –
post – mortem – doamnei
Mihaela Ursuleasa.

Consiliul Local are site
La propunerea consilieru-

lui Christian Macedonski,
Municipiul Braşov a devenit
membru al Asociaţiei de Pro-
movare şi Dezvoltare
Turistică a judeţului Brasov.

APDT, fondată în anul
2006, reprezintă un proiect
de dezvoltare locală creat
într-un parteneriat public pri-
vat, şi are drept scop pro-
movarea unitară a
obiectivelor turistice
reprezentative ale judeţului
Braşov pe plan naţional şi
internaţional. Consilierul
local Werner Braun, din

partea Forumului Democrat
German, a înfiinţat site-ul
www.consiliullocalbrasov.ro
pentru popularizarea
activităţii consilierilor locali.
Potrivit consilierului Werner
Braun, noul site este o
interfaţă de lucru cu
braşovenii, prin intermediul
căruia consilierii locali pot
interacţiona, pot să propună
teme de dezbatere publică şi
pot face sesizări în privinţa
unor nereguli existente în
Braşov. 

Se face patinoarul 
din Poiană

Consiliul Local a mai
aprobat darea în folosinţă
gratuită a Patinoarului din
Poiana Braşov către Compa-
nia Naţională de Investiţii
SA. Acest demers este nece-
sar pentru ca CNI să mod-
ernizeze Patinoarul din
Poiană în vederea organizării
Festivalului Olimpic al
Tineretului European
(FOTE), ce va avea loc în
februarie 2013. Pe ultima
sută de metri, Guvernul a
aprobat, prin rectificare
bugetară, alocarea sumei de
5.5 milioane lei pentru orga-
nizarea FOTE 2013. Banii
sînt necesari pentru fi-
nalizarea amenajării Pati-
noarului din Poiană şi
finalizării trambulinelor de
sărituri de la Râşnov.
Preşedintele Comitetului de
Organizare al FOTE 2013,
primarul George Scripcaru,
a declarat că acordarea
sumelor necesare realizării
patinoarului din Poiană „a
venit la timp. Până de curând
se vorbea fără acoperire
financiară despre terminarea
lucrărilor. Este bine că a mai
fost rezolvată o problemă.
Vrem ca lucrurile să se
deruleze în timp util!”.

Pucistii de la Primărie 
s-au resemnat

Mai multe hotărâri care au ttot fost amânate de pe ordinea de zi au fost în final votate de consilierii locali

u Viceprimarii muţi când este vorba de respectarea legii

Deputatul braşovean Ga-
briel Andronache l-a atacat
într-o conferinţă de presă pe
premierul Victor Ponta. Dep-
utatul s-a declarat revoltat de
măsurile iresponsabile ale lui
Victor Ponta care „au lovit
dur în nivelul de trai al
românilor”. 

Pensionarii, 
cei mai loviţi

Andronache a acuzat că,
din cauza referendumului şi a

măsurilor economice inexis-
tente, cursul euro s-a depre-
ciat cu 2,57% de la momentul
preluării guvernării de către
USL. În opinia deputatului,
această creştere a fost simţită
din plin de pensionari prin
creşterea preţurilor la medica-
mente, chirie, telefonie şi
toate produsele importate. În
plus, de la 1 septembrie şi
preţul la gazele naturale va
creşte cu 5 % pentru con-
sumatorii casnici. Consuma-
torii industriali vor plăti cu

10% mai mult ceea ce
înseamnă preţuri mai mari la
toate produsele. 

Bani pentru campania
electorală

„Românii au suportat cos-
tul înscăunării lui Crin An-
tonescu ca preşedinte.
Cheltuielile totale impuse de
organizarea referendumului
au fost estimate la aproxima-
tiv 95 milioane lei. Mai mult,
la utlima rectificare bugetară,

Ponta a tăiat banii de la
investiţii dar nu a uitat să-şi
aloce o felie bună din banii
publici- astfel el a majorat cu

332 de milioane de lei fondu-
lui de rezervă aflat la
dispoziţia premierului, adica
a sa. Acesta a crescut de la
227 de milioane de lei până la
559 de milioane de lei (125

milioane de euro). Toţi aceşti
bani vor fi daţi primăriilor
PSD şi PNL pentru finanţarea
campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare”, a mai
declarat Andronache.

Deputatul Andronache crede că Ponta e iresponsabil

Ponta, ca un bun actor, râde, glumeşte
doar-doar cetăţenii nu se vor mai gândi la
nivelul de trai. În cele 100 de zile de gu-

vernare, primul ministru a participat la 19 emisiuni
televizate, a efectuat 8 deplasări în străinătate, şi
a semnat 500 de numiri în funcţii. Preocupat mai
mult de emisiunile de televiziune, a uitat de români”

Gabriel Andronache, deputat PD-L  
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Deşi este criză economică, declaraţiile de avere ale bugetarilor care conduc cele mai
importante instituţii ale Braşovului ţin să contrazică vremurile. De departe, cel mai
bogat bugetar este Aristotel Căncescu, care, de altfel este şi cel mai avut preşedinte
de CJ din ţară.

sale, în 2011, când a deţinut
funcţia de comisar la Oficiul
Judeţean de Protecţia Con-
sumatorului Braşov au fost
în cuantum de 22.259, com-
pletate de cele ale soţiei,
puţin mai consistente, de
26.268 de lei.

Câştiguri „universitare
Ocupantul locului doi al

topului averilor bugetailor
este fostul rector Ioan Vişa.
Anual, împreună cu soţia,
profesor la aceeaşi universi-
tate, în contul rectorului Vişa

intră nu mai puţin de 255.851
de lei. Mai-marele
universităţii braşovene este
coproprietar pe zece terenuri
şi fâneţe agricole. Mai mult,
universitarul are mai multe
spaţii de locuit, printre care
două case şi un apartament de

205 metri pătraţi în Braşov.
Vişa are şi conturi de
economii, destul de consis-
tente de 24.051,75 de euro şi
94.889,65 de lei. 

În schimb, noul rector, prof.
Ioan Vasile Abrudan, nu are o
declaraţie de avere chiar aşa

Deşi toată lumea se plânge
de criza economică, de-
claraţiile de avere ale bugetar-
ilor care conduc cele mai
importante instituţii ale
Braşovului ţin să contrazică
vremurile. 

Topul veniturilor
Topul veniturilor îl are în

frunte pe prefectul judeţului,
Ion Gonţea, cu un venit anual
ce depăşeşte 510.000 de lei,
împreună cu soţia. El este
urmat de fostul rector al
Universităţii Transilvania,
Ioan Vişa, cu un venit anual
de 255.851 de lei. Pe locul al
treilea îl găsim Nicolae
Paraschiv, secretarul Pri-
măriei Braşov, cu un venit
anual de 132.665 de lei, acu-
mulat împreună cu soţia,
Florica Paraschiv, director
economic la Casa de
Asigurări de Sănătate din
Braşov. Cel de-al ptrulea loc
îi este rezervat directorului
Direcţiei de Sănătate Publică
Braşov, Alexandru Bălescu,
care, împreună cu soţia
acumulează un venit anual de
122.700 de lei. Ultimul loc, în
top cinci îi revine pre-
şedintelui Consiliului Jude-
ţean Braşov, Aristotel
Căncescu, care, potrivit
declaraţiei de avere comple-
tate în iunie 2012, are un venit
de 56.163 de lei, pe an,
împreună cu soţia, însă,
economiile din conturi îl
salvează, peste 4,5 milioane
de dolari la care se adaugă
625.000 de euro. 

Gonţea, câştiguri din
turism

Mai marii oraşului au şi
afaceri, case şi terenuri. De
pildă, potrivit declaraţiei de
avere actualizate anul
acesta, fostul prefect al
judeţului Braşov, Ion
Gonţea, câştigă 330.530 de
lei pe an, doar din cedarea
folosinţei bunurilor mobile
şi imobile pe care le deţine.
De asemenea, reprezentan-
tul Guvernului în Braşov,
deţine mai multe terenuri şi
case de locuit, dar şi o pen-
siune în Bran şi un hotel în
Braşov, care acum a fost
scos însă, la vânzare. Mai
mult, Ion Gonţea are acţiuni
la SC Metchim SA, dar şi
700.000 de lei de recuperat
de la SC. Vila Maria SRL.
La capitolul datorii, prefec-
tul are de rambursat un îm-
prumut în valoare de
1.300.000 de lei, scadent în
2025. Gonţea are trecute în
declaraţia de avere şi două
autoturisme Volkswagen.

Actualul prefect, Mihai Mo-
haci, nu se poate lăuda decât
cu un teren de 10 hectare
moştenit în judeţul Arad,
trei apartamente şi un auto-
turism Honda. Acesta are şi
credite de 9.247 de euro şi
642.672 de lei. Veniturile

Fostul prefect Ioan Gonţea (foto dreapta) a avut salariul mai mare  decât Aristotel Căncescu, care însă are o avere fabuloasă

u Preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, are cea mai mare avere,
fostul prefect, Ion Gonţea, are cele mai consistente venituri

Care sunt cei mai   

Secretarul Primăriei Braşov, Nicolae Paraschiv este mai bogat decât primarul George Scripcaru
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de stufoasă. În 2011, din ac-
tivitatea sa didactică la uni-
versitatea braşoveană, dar şi
de la alte instituţii de
învăţământ din ţară şi nu
numai a câştigat 151.147 de
lei, dar şi 15.060 de euro, la
care se adaugă veniturile
soţiei de 5.064 de lei. 

Un secretar bogat
Deşi pare greu de crezut,

conform declarațiilor de
avere, secretarul Primăriei
Braşov, Nicolae Paraschiv
este mai bogat decât edilul-
şef. Potrivit declaraţiei de
avere, în total, împreună cu
soţia, director economic la
CAS Braşov, doar din salari-
ile cuvenite de la bugetul de
stat, în conturile lui Paraschiv
intră 132.665 de lei, anual. La
aceasta se mai adaugă şi con-
turile şi depozitele bancare de
25.437 de euro şi 159.694 de
lei. Anul trecut, acesta a vân-

dut şi un apartament în
Braşov şi a mai câştigat
135.000 de euro. 

Alexandru Bălescu, direc-
torul DSP Braşov, ocupantul
locului patru al topului veni-
turilor bugetarilor, câştivă
doar din activităţile de profe-
sor universitar, director DSP
şi medic 98.791 de lei pe an.
Veniturile îi sunt rotunjite de
salariul soţiei, în valoare de
23.559 de lei pe an. În plus,
Bălescu a mai obţinut 15.280
de euro dintr-un contract de
cercetare. Familia Bălescu
mai deţine două autoturisme,
un Ford Focus şi un Mit-
subishi Lancer. 

Şeful Judeţului are
economii în bănci

Ultimul în topul veniturilor,
dar cel dintâi în clasamentul
averilor, judecând după contul
de nu mai puţin de 4.564.562
de dolari şi 625.582 de euro,

Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiului
Judeţean Braşov câştigă de la
bugetul de stat o indemnizaţie
anuală de 47.989 de lei,
rotunjită de salariul soţiei de
la firma Dinoram din Săcele
de numai 8.174 de lei pe an şi
de alocaţia copiilor de 1.008
lei. Potrivit declaraţiei de
avere completate în 2011,
preşedintele CJ Braşov deţine
un teren intravilan de 2.500 de
metri pătraţi în municipiul
Braşov, o casă contruită în
anul 2000, de 360 de metri
pătraţi. Căncescu are şi
acţiuni sau părţi sociale la SC
Canaris SRL. 

Primarul se laudă 
cu... datoriile 

George Scripcaru, primarul
Braşovului nu se poate lăuda
decât cu datorii la bănci, scan-
dente cel mai târziu în 2036.
Potrivit declaraţiei de avere

completate anul trecut, Scrip-
caru are un salariu de primar
de 41.400 de lei, completat de
cel al soţiei de 18.196 de lei.
La capitolul imobile, Scrip-
caru deţine o casă de 350 de
metri pătraţi, împreună cu
soţia. Primarul, are, însă, da-
torii de 86.600 de euro. 

Viceprimarii, 
mai bogaţi

Ceva mai bogaţi sunt însă,
viceprimarii. De exemplu,
Adrian Atomei a câtigat ca
director al Parcului Industrial
Metrom 49.295 de lei, la care
s-au adăugat 4.000 de lei din
indemnizaţia de consilier
local. Acesta nu are case sau
terenui, ci doar o Dacie şi
plus un credit scadent în
2017 de 7.336 de euro.
Răzvan Popa are o casă în
Purcăreni, iar anul trecut nu
a obţinut decât 16.080 de lei
din indemnizaţia de consilier

judeţean, la care s-au adăugat
4.340 de lei, indemnizaţia de
creştere a copilului luată de
soţie, plus alocaţiile celor doi
copii ai săi în cuanum de
2.916 lei.

Foştii viceprimari, 
oameni cu stare

În schimb, foştii vicepri-
mari au declaraţiile de avere
mult mai stufoase. În familia
lui Adrian Gabor, soţia este
cea mai bogată. Aceasta are
patru terenuri în Cristian, Sân-
petru, Măieruş, dar şi în
judeţul Tulcea, dobândite
între 2008 şi 2011. Averea
familiei Gabor mai este
completată de două aparta-
mente şi o casă de vacanţă,
deţinute în cotă parte şi cu alte
rude de soţia sa. Totodată,
anul trecut, familia Gabor a
vândut un teren moştenit la
Sânpetru de 4.687,5 mp, pe
care a obţinut 93.750 de euro.

Venitul de viceprimar este un
mizilic în comparaţie cu
sumele pe care familia fostu-
lui edil le are în conturi. Ast-
fel, de la Primărie, anul trecut,
Gabor a luat 35.952 de lei, iar
soţia sa, ca angajat al Direcţiei
Finanţelor Local, 32.154 de
lei. În schimb, în bănci, cei
doi au 342.600 de lei, 143.750
de euro şi 3.500 de dolari.

Şi Miklos Gantz, care
acum deţine funcţia de city
manager al Primăriei
Braşov, are două terenuri
moştenite, în 2009 şi 2011,
dar şi două apartamente, din
care unul cumpărat. Anul
trecut, la rândul său, a vân-
dut un teren în Tărlungeni
pe care a obţinut 14.000 de
euro. La capitolul venituri
acesta l-a avut în 2011 doar
pe cel de viceprimar de
42.808 lei. Gantz are însă şi
un credit de 10.000 de euro,
scadent anul acesta.

Conturile în euro pe care Căncescu le are la BRD au avut fluctuaţii mari între 2008 şi 2012

u Avere cercetată de DNA
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)s-a
constituit parte civilă, cu 6 milioane de lei, în dosarul
afacerii licenţelor radio, în urma căreia Căncescu s-a
ales cu 5 milioane de euro. Președintale CJ a „fentat”
plata la bugetul de stat a 6 milioane de lei, potrivit lui
Iulian Chinzerschi, expert al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie. SC Canet Radio, firma unde era unic
asociat a cumpărat, pe 22 ianuarie 2007, de la firme
„din familie” 24 de licenţe audiovizuale, cu numai 100
euro/licenţă. După două luni, Aristotel a vândut firma,
cu tot cu licenţe, pentru 5,9 milioane de euro. El a plătit
astfel doar impozit pe venit, de 950 mii euro (16%) iar
restul de 5 milioane i-au intrat în buzunar. DNA îl
cercetează pentru că a mascat vânzarea licenţelor
pentru a nu plăti impozitele datorate statului.

   bogaţi bugetari      

u Viceprimari avuţi, dar şomeri
Conform datelor publicate de Agenţia de Ocupare a
Forţei de Muncă (AJOFM) Braşov, privind meseriile
şomerilor aflaţi în baza de date a instituţiei, printre cei
care îşi caută de lucru se numără şi două persoane
înregistrate în baza de date ca viceprimari. Curios este
faptul că nu au o altă meserie „de bază” şi au rămas
înregistraţi pe ocupaţia deţinută. Probabil că au în-
deplinit această funcţie până la alegerile locale din
iunie. 

u Oscilaţii inexplicabile 
în averea lui Cancescu

Declaraţiile de avere ale lui Căncescu prezintă
oscilaţii inexplicabile, care ar merita atenţia Agenției
Naţionale de Integritate. Astfel, cea din 2007
consemnează un depozit bancar de 4 milioane de
euro. În aprilie 2008, el menţionează acelaşi depozit
de 4 milioane de euro, uitând că acesta poartă şi
dobândă. Abia în 2009, Căncescu „creşte” depozitul
la 4,3 milioane de euro. La o dobândă medie de
4%, Căncescu ar fi trebuit să primească aproape
700.000 de euro. Cu toate acestea, conturile lui
Căncescu s-au subţiat an de an. În declaraţia din
2011, apar două conturi, unul în euro, de 2.190.290,
și unul în dolari, de 2.266.332. Iar în declaraţia din
2012, contul în euro este de 4.561.562, în timp ce
contul în dolari este de 625.582. Căncescu este
însă „stăpânul” unui imperiu media local, cu trei
televiziuni, două radiouri și un ziar, pe care îl
controlează prin intermediul SC Canaris SRL, la
care deţine 100% din acţiuni. Printre bunurile aces-
tei firme se află ranch-ul său de la Râșnov, precum
şi mai multe maşini. 

2008

2010

2011

2012
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Săceleanul Szekely Lev-
ente are o pasiune pe cât de
frumoasă pe atât de
migăloasă. Bărbatul de 42
de ani este îndrăgostit de
fluturi şi a reuşit să adune,
în 35 de ani de când
„vânează“ frumoasele in-
secte peste 50.000 de ex-
emplare. Până nu demult
le-a avut pe toate acasă,
puse cu grijă într-o
adevărată bibliotecă cu 200
de sertare, însă, după ce
Muzeul „Grigore Antipa“ a
fost redeschis publicului a
hotărât să vândă acolo
aproape jumătate din
colecţia sa. Cu banii
obţinuţi, însă, entomologul
vrea să îşi continue activi-
tatea de cercetare şi să îşi
refacă insectarul. De
această dată, se va axa mai
mult pe fluturii de noapte,
care, spune el, sunt mult
mai prezenţi în România
faţă de alte specii de fluturi. 

Zeci de studii 
şi cărţi publicate 

Pasiunea pentru fluturi şi-
a descoperit-o încă din
copilărie, iar acum a ajuns

să fie doctor în această
ştiinţă - entomologie - şi să
deţină cea mai vastă
colecţie de cărţi de speciali-
tate. Ba mai mult, unele din-

tre lucrări sunt scrise chiar
de el, în limba română şi
engleză. În total, a publicat
peste 65 de lucrări ştiinţifice
şi opt cărţi despre fluturii

din România. „Când aveam
şase ani mergeam lângă
fâneaţa de lângă casă şi
încercam să prind fluturi.
Apoi, în clasa a X-a am luat

contact cu un entomolog din
Sighişoara. Am fost la el
acasă unde am văzut cum
arată o colecţie ştiinţifică,
ceea ce m-a determinat să

învăţ meseria cu drag“, îşi
aminteşte Szekely Levente. 

Primul fluture l-a
prins la 6 ani

Nici acum nu uită senti-
mentul pe care l-a avut
atunci când prins primul
fluture, o „coadă de
rândunică“.„Era un fluture
frumos colorat, galben cu
negru, pe care l-am prins pe
o floare de lângă casă şi pe
care l-am păstrat. În clasa I
aveam deja un sertar cu
câţiva fluturi“, îşi aminteşte
colecţionarul. 

Înainte să îşi dea fluturii
la muzeu ajunsese să aibă
cea mai mare colecţie din
ţară: 50.000 de fluturi din
toată ţara, dar şi din
străinătate. „În cei 35 de ani
de când fac culegere
ştiinţifică, am adunat cea
mai mare colecţie
particulară din ţară. Am
adunat şi specii noi. Fluturii
trebuie să fie bine îngrijiţi,
adică să nu fie expuşi la
lumină deoarece, cu timpul,
se decolorează, şi să nu fie
ţinuţi în umiditate“, explică
Levente.

Szekely Levente şi-a umplut casa cu zeci de mii de fluturi

Vanătorul de fluturi

u Casa fluturilor, la Praid 
Anul acesta, la Praid, în judeţul
Harghita, s-a deschis primul
„muzeu“ al fluturilor. Aici turiştii
au ocazia să vadă peste 300 de
fluturi, majoritatea din specii
care nu trăiesc la noi în ţară.
Fluturii de la Praid sunt aduşi de
la fermele de fluturi din America
de Sud, Asia şi Africa sub formă
de cristalide. Într-o clocitoare
construită special pentru acest
scop, se nasc fluturii splendid
coloraţi, care pot fi, apoi
admiraţi. „Ne preocupă foarte
tare educarea vizitatorilor casei,
astfel încât aceştia să înţeleagă
întregul proces prin care un flu-
ture devine ceea ce toată lumea
iubeşte, adică acea fiinţă
multicoloră şi blândă. Fluturii se nasc într-o cloci-
toare construită special, iar turiştii pot observa în-
tregul ciclu. De la cocon, la omizi, care se hrănesc
cu diverse plante gazdă tropicale. Într-o simplă
expediţie prin natură oamenii nu au cum să observe
ciclul acesta, care este cu adevărat senzaţional”,
spune Kylien Barna, cel care a avut ideea de-
schiderii unui astfel de loc special pentru admirarea
fluturilor. În total, la Praid sunt peste 300 de fluturi
care zboară liber într-un mediu apropiat celui din
care provin. Exact ca într-o junglă tropicală, cum
numai în filme mai putem vedea. Micul colţ de rai
de la Praid poate fi vizitat de turişti zilnic între orele
9.00 şi 19.00. Preţul biletului de intrare pentru copii
şi studenţi este de 6 lei, în timp ce pentru adulţi in-
trarea costă 7 lei.

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL6



Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON l Bazin de relaxare

l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza

l Bio-saună
l Saună umedă

l Grota de relaxare
l Hidromasaj

l Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22, Marţi-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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Aquagym-ul începe să se impună ca unul dintre cele mai agreate şi practicate sporturi.
El a apărut în Franţa acum 50 de ani şi relativ repede s-a impus ca unul dintre cele mai
căutate sporturi în toată lumea. Gimnastica în apă se adresează tuturor indiferent de
vârstă şi indiferent de afecţiuni, chiar şi femeilor însărcinate până în 8 luni.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 29 august - 4 septembrie

SĂNĂTATE

u Gimnastică în apă
cuprinde elemente 
specific de fitness, 
jogging şi înot. 

Se adresează tuturor cate-
goriilor de vârstă, indiferent de
nivelul cunoştinţelor de înot,
chiar şi femeilor însărcinate.
Condiţia fizică nu este o cerinţă
şi nici nu trebuie să ştiţi să
înotaţi, întrucât se folosesc
obiecte ajutătoare şi echipa-
mente specifice. 

Aquagimnastica modelează
foarte bine silueta şi este o
armă eficientă împotriva
celulitei. 

MAI UŞOR DECÂT 
GIMNASTICA PE USCAT

Apa este ideală pentru
mişcare, pentru că preia aprox-
imativ 70% din greutatea cor-
pului. În consecinţă, mişcările
sunt mult uşurate, ceea ce face
activitatea fizică mai plăcută,
mai puţin epuizantă decât cea
de pe uscat. „Pentru că o mare
parte din greutatea corpului
este preluată de apă, oasele, lig-
amentele şi articulaţiile sunt
protejate, riscul de accidentare

în timpul exerciţiilor fiind
redus“, după cum explică
speciali�tii. 

Totuşi, chiar dacă nu
resimţim prea mult efortul
susţinut, antrenamentul în apă
este foarte intens pentru că
întâmpinăm rezistenţa apei şi,
pentru a ne menţine echilibrul,
trebuie să încordăm muşchii
mai intens. Efortul la care este
supus organismul este mult

mai mare decât la activitatea
fizică desfăşurată pe sol. 

Toate grupele musculare
sunt implicate în aqua-
gimnastică: muşchii spatelui, ai
braţelor, abdomenului şi pi-
cioarelor. Dacă vrem să
creştem forţa musculară, tre-
buie să efectuăm cu rapiditate
exerciţiile de aquagimnastică,
iar dacă ne-am propus să
creştem mobilitatea arti-

culaţiilor, ar trebui să facem
lent exerciţiile. 

DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ

Pentru copii, apa este o
încântare, iar exerciţiile în apă
sunt pentru ei foarte distractive.
Prin urmare, în cazul lor putem
îmbina foarte uşor utilul cu
plăcutul. Gimnastica acvativă
le este benefică, fiindcă îi ajută
să se dezvolte armonios şi le
îmbunătăţeşte calităţile
motrice: forţa, rezistenţa, în-
demânarea. Ea antrenează
toate grupele musculare şi este
chiar mai benefică decât înotul,
este o modalitate de a scăpa de
frica de apă, pentru copiii care
nu ştiu să înoate. Aquagimnas-
tica poate fi folosită şi pentru
corectarea problemelor ortope-
dice sau tulburărilor de creştere
la copii. Scoliozele sau cifozele
pot fi remediate cu ajutorul
gimnasticii în apă. 

ÎN SARCINĂ
Toţi medicii obstetricieni

recomandă gravidelor aquag-
imnastica, chiar din primele
luni de sarcină. Pentru ele

există cursuri speciale de
gimnastică acvatică, cu ajutorul
cărora poate fi limitată
creşterea ponderală, pot fi ame-
liorate durerile de spate,
senzaţia de picioare grele, pot
fi menţinute mobilitatea
articulară şi tonusul muscular. 

Pentru că apa acţionează ca
masajul, aquagimnastica este o
metodă excelentă de a preveni
tulburările circulatorii ale
membrelor inferioare, frec-
vente în timpul sarcinii: edeme
limfatice, varice. Gimnastica
acvatică este benefică şi pentru
tranzitul intestinal. Constipaţia,
o problemă cu care mai toate
gravidele se confruntă, poate fi
prevenită cu aceste exerciţii în
apă. 

Problemele funcţionale ale
aparatului locomotor (oase,
muşchi articulaţii) pot fi tratate
eficient cu gimnastică în apă.
Dacă exerciţiile sunt efectuate
sub supravegherea unui spe-
cialist în recuperare medicală
(kinetoterapeut, fiziokinetoter-
apeut), vorbim de hidrokine-
toterapie, o formă de tratament
care utilizează apa în scop ter-
apeutic. Ea poate fi indicată
într-un număr mare de

suferinţe ale aparatului loco-
motor: după intervenţii chirur-
gicale ale membrelor
inferioare, pentru hernie de
disc, după traumatisme muscu-
lare şi articulare, după entorse
şi fracturi. 

Pentru că apa are efect de-
contracturant, acest tip de
gimnastică poate fi folosit cu
succes în bolile reumatismale
degenerative precun spon-
diloza, coxartroza, gonartroza,
sau în afecţiunile reumatismale
inflamatorii. 

CONTRAINDICAŢII
Suferinzii de sinuzite, rinos-

inuzite şi alte probleme ale
căilor respiratorii sau din sfera
ORL pot avea de suferit, dacă
există o diferenţă mare de
temperatură când ies din bazin.
Contraindicaţie la aquagim-
nastică au persoanele cu di-
verse leziuni cutanate, cu boli
infecţioase precum varicelă, cu
stări febrile, cu afecţiuni coro-
nariene sau cu hipertensiune
arterială instabilă. Suferinţe
precum scleroza în plăci sau
cancerul, contraindică, de
asemenea, gimnastică în apă. 

Gimnastică în apă, 
perfectă pe timp de vară



Andrei Dinu

Odată cu intrarea în Uni-
unea Europeană, uzinele de
odinioară ale Braşovului,
situate în centrul urbei, „au
fost nevoite” să dispară, re-
locarea lor în afara oraşului
fiind gândită pentru protec-
ţia mediului înconjurător.

Oraşul de la poalele Tâm-
pei, al doilea mare centru in-
dustrial al ţării va fi
transformat într-un „oraş de
bussines şi shopping”. Cel
puţin acestea au fost pla-
nurile autorităţilor, care
încercau să ne convingă că
industria de altădată nu mai
este necesară pentru un oraş
considerat turistic. „Bra-
şovul se pregăteşte să devină
un oraş european, fără polu-
are, cu multe parcuri, belşug
de verdeaţă şi magazine. Un
oraş în care să le fie bine şi
braşovenilor, şi turiştilor.
Primăria a întocmit deja un
plan prin care fabricile din
centru, dar şi căile ferate in-
dustriale vor fi mutate în
afara oraşului”, spunea pri-
marul George Scripcaru, în
2005.

Planurile îndrăzneţe ale
edililor de acum şapte ani au
fost puse chiar de atunci în
aplicare, însă, numai pe un
sfert, respectiv în ceea ce
priveşte relocarea unor
fabrici sau demolarea lor. De
atunci, mai multe platforme
din oraş au devenit practic
nişte câmpuri părăsite, pe
care au mai rămas doar res-
turi din betoanele fostelor
hale. 

Treptat, investitorii din
străinătate au fost atraşi de
fostele întreprinderi comu-
niste, pentru că terenurile
sunt amplasate în zone in-
tens populate. Dezvoltatorii
străini care au cumpărat
terenurile de mari dimensi-
uni ale fostelor uzine au
promis construcţii moderne,
însă, odată cu criza
financiară, proiectele lor au
rămas doar pe hârtie.

IUS, fabrica care 
a renăscut 
a marginea oraşului

Cea mai mare suprafaţă
de teren viran din centrul
Braşovului se află pe strada
Hărmanului. Societatea IUS
SA, cel mai mare producător
de unelte şi scule profesion-
ale din România, şi-a încetat
activitatea pe platforma de
pe strada Hărmanului în
2005, mutându-şi sediul în
afara oraşului. IUS a contin-
uat în regimul comunist

tradiţia pe care a lansat-o
vestitul industriaş metalurg
Iulius Teutsch, care în 1908
a achiziţionat pentru noile
ateliere terenul ce azi a ajuns
o pârloagă. Fabrica a fost
privatizată în 1998, fiind
cumpărată de grupul indus-
trial francez MOB. În noua
fabrică, construită în 2009
pe aproape 10.000 de metri
pătraţi, la marginea cartieru-
lui Triaj, au fost investite 8,2
milioane de euro. Conform
datelor postate pe site-ul
companiei, în prezent, în
noua fabrică lucrează 1.400
de angajaţi şi forţa de
producţie este de 90.000 de
produse pe zi. 

Cu timpul, în jurul vechii
fabrici IUS, a apărut un
teren viran de aproximaiv
20 de hectare rezultat în
urma demolării fabricii de
mobilă Lemexim (2006) şi a
rafinăriei Lubrifin (2009).
Terenul fostei fabrici IUS a
trecut de la dezvoltatorul
EFG Urban Achiziţii, la aus-
triecii de la Immoeast, care
doresc implementarea unui
proiect imobiliar de 240 mil-
ioane de euro. În 2007,
Ţiriac Holding şi compania
spaniolă Riofisa anunţau că
vor demara construcţia unui
proiect imobiliar pe
suprafaţa de teren pe care s-
a aflat compania Lemexim,
cumpărată pentru 8,1 mil-
ioane de euro. Valoarea
anunţată a proiectului, care
urma să se numească
Leisure and Shopping Cen-
ter, era de 150 de milioane
de euro, iar finanţarea urma
să fie asigurată de către cei

doi parteneri în cote egale.

Lemexim, în
insolvenţă

Proiectul viza construcţia
unui mall şi a unui imobil de
apartamente şi birouri. Mall-
ul urma să aibă două etaje şi
o suprafaţă comercială totală
de 47.000 de metri pătraţi, în
timp ce clădirea de locuinţe
şi birouri trebuia să se ridice
pe 11 niveluri, suprafaţa
destinată apartamentelor
fiind de aproximativ 25.000
de metri pătraţi. De cealaltă
parte, compania Lemexim,
controlată de omul de afaceri
Ioan Neculaie, şi-a solicitat
insolvenţa în luna ianuarie
2011, reuşind să îşi reducă
pierderile de peste şapte ori,
de la 1,622 milioane de lei la
244.404 lei, se arată într-un
raport remis Bursei de Valori
Bucureşti. Tribunalul Braşov
a reconfirmat în luna mai a
acestui an planul de reorga-
nizare al societăţii Lemexim
SA Braşov.

Neculaie a preluat compa-
nia braşoveană în 1998,
când societatea a fost scoasă
la privatizare de către Fon-
dul Proprietăţii de Stat. Ul-
terior, în 2007, omul de
afaceri braşovean şi-a majo-
rat participaţia la companie,
achiziţionând peste 12% din
titluri de la SIF Transilvania
la un preţ de 49 de lei/titlu,
deşi cotaţia lor pe piaţa Ras-
daq era de doar 3,25 lei.
Ioan Neculaie şi-a majorat
astfel participaţia la
producătorul de mobilă de la
67,67% la 79,13%. 

Ulterior, în 2009, şi AVAS

a încercat să „scape” de cele
15,94% din acţiunile fabricii
braşovene, dar niciun in-
vestitor nu s-a arătat intere-
sat de achiziţia pachetului de
acţiuni în cadrul ofertei pub-
lice. AVAS intenţiona să
vândă cele 63.478 de acţiuni
deţinute în cadrul pro-
ducătorului de mobilă, pen-
tru 8,11 milioane lei, la un

preţ de 127,77 lei/titlu, în
condiţiile în care cotaţia din
piaţă era de 5,50 lei/acţiune.

Rafinăria, mutată din oraş
Pe de altă parte, compania

Lubrifin a fost preluată de
francezii de la Total în 2005.
În 2004, rafinăria braşo-
veană investise 16 milioane
de euro în construirea unei
fabrici de uleiuri auto şi in-

dustriale la Cristian, banii
provenind din profituri şi
dintr-un credit bancar. În
urma tuturor acestor
demolări, practic, în mi-
jlocul oraşului a rămas un
teren gol de vreo 20 de
hectare, care nu aduce
niciun fel de venit bugetului
local şi nici nu dă de lucru
miilor de şomeri braşoveni.

De la industrie, la mall-uri imaginare 
şi pârloage în centrul oraşului
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Vechile uzine au mai fost sursă de venit doar pentru oamenii străzii

uNeînţelegeri imobiliare 

Austriecii de la Immoeast, care deţin cele patru hectare pe care a fost IUS,
încearcă de anul trecut să cumpere terenurile pe care s-au aflat societăţile com-
erciale Lubrifin şi Lemexim, aflate în stânga şi în dreapta suprafeţei pe care ei sunt
proprietari. Dorinţa de achiziţie a apărut după ce compania Masterange Imobiliare,
care face parte din holdingul omului de afaceri Ion Ţiriac, a anunţat că
intenţionează să construiască pe terenul fostei companii Lemexim un mall şi o
serie de blocuri de locuit. Problema este că şi austriecii au anunţat, în momentul
în care au intrat în posesia terenului fostei societăţi IUS SA (odată cu achiziţia dez-
voltatorului EFG Urban Achiziţii), că doresc o dezvoltare asemănătoare a terenului
pe care îl deţin, la acestea urmând să se adauge şi spaţii de birouri. Totuşi, nimeni
nu face nimic concret.

ECONOMIC
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În mijlocul oraşului, pe locul a trei fabrici ce funcţionau pe strada
Hărmanului, a rămas un teren gol de vreo 20 de hectare, care nu aduce
niciun fel de venit bugetului local şi nici nu dă de lucru miilor de şomeri
braşoveni. Este doar un imens focar de infecţie pentru locuitorii din zonă.

u Uzinele care au scris istorie au fost rase de pe harta Braşovului, iar în urma lor au rămas
terenuri virane, care oferă un peisaj dezolant, aşteaptând să fie transformate în zone rezidenţiale

Ruina Lemexim IUS Rafinărie
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Cazul Elodia Ghinescu este poate cel mai stufos din România. În trei ani de anchetă, sute de
persoane au fost audiate, la dosar s-au adunat mii de pagini de declaraţii, s-au făcut
interceptări telefonice şi s-au scotocit milimetru cu milimetru zeci de lacuri şi păduri din mai
multe județe. Nimeni nu speră să mai dea de cadavrul avocatei. 

Gazeta Braşovului l 29 august - 4 septembrie

Imediat după ce cazul a
ajuns pe prima pagină a tu-
turor ziarelor, iar televiziunile
au dedicate ore întregi de
emisie acestui subiect, Elodia
a intrat în folclor. Numele av-
ocatei din Braşov a ajuns
subiect de bancuri, manele
sau jocuri pe internet, iar
câțiva întreprinzători au reuşit
chiar să scoată bani frumoşi
scotând pe piață prăjitura
Elodia, cârnatul Elodia, pizza
Elodia sau tricouri imprimate
cu fotografia avocatei. 

Audienţele OTV, postul de
televiziune care a realizat o
emisiune-serial dedicată ex-
clusiv dezlegării misterului
dispariţiei Elodiei, au sărit în
aer. Aşa au ajuns celebre
clarvăzătoare şi ghicitoare,
care noapte de noapte o
„căutau“ prin descântece pe
avocată. 

Declarată moartă
după patru ani 
şi jumătate

Avocata Elodia Ghi-
nescu, dispărută fără urmă
în noaptea de 29 spre 30 au-
gust 2007, a fost declarată
moartă în februarie 2012, la
patru ani şi jumătate de la
dispariţie. Certificatul de
deces a fost eliberat de
Primăria din Câmpulung
Muscel, acolo unde avocata
s-a născut în 1968. „Este o
premieră naţională eliber-
area unui certificat pe baza
unei hotărâri judecătoreşti
care a fost depusă în urmă
cu câteva zile, fără a exista
practic un cadavru“,
spunea, la 7 februarie 2012,
primarul din Câmpulung
Muscel.

Potrivit legii, o persoană
poate fi declarată moartă pe
cale judecătorească, dacă au
trecut cel puţin patru ani de la
la data dispariţiei. Ultima
dată, Elodia Ghinescu a  fost
văzută la data de 29 august
2007, când femeia, în vârstă
de 39 de ani, a plecat de la
cabinetul său de avocatură
acasă, unde o aşteptau
băieţelul ei şi bona. În jurul
orei 19.00, bona a părăsit
apartamentul, iar ce s-a în-
tâmplat apoi nu s-a afalt nici
în ziua de azi. 

Cioacă, singurul 
suspect de 
uciderea soţiei

Soţul ei, poliţistul Cristian
Cioacă, a declarat dispariţia
abia la 4 septembrie. În
câteva zile de la demararea
anchetei de către poliţişti,
Cioacă a ajuns principalul

suspect al uciderii Elodiei. A
fost pus sub acuzare pentru
omor calificat şi a fost propus
pentru arestare preventivă. În
lipsa cadavrului, însă,
judecătorii au decis cercetarea
lui în stare de libertate. Şi asta
deşi toate probele găsite în
apartamentul celor doi soţi,
dar şi în maşina lui Cristian
Cioacă, indicau că poliţistul
şi-a ucis şi apoi şi-a traşat
nevasta. 

De la bun început Cioacă a
negat că are vreo legătură cu
dispariția soției sale, spunând
chiar că ea are o legatură
amoroasă cu un ofiţer SPP
care, la vremea respectivă, era
în misiune în Afganistan.
Cioacă s-a oferit chiar să se
ducă la detectorul de minci-
uni, care, însă, a întărit suspi-
ciunile anchetatorilor.
Poliţistul a picat testul,
aparatul arătând că a avut un
comportament simulat la

toate cele trei întrebări rele-
vante în cauză şi care făceau
trimitere la uciderea soţiei
sale. 

Amor cu un SPP-ist
Povestea de amor dintre

Elodia Ghinescu şi ofiţerul
Cristian Ilie s-a confirmat în
scurt timp, mai ales după ce
Cristian Cioacă a spart contul
de e-mail al soţiei sale şi a
făcut publică întreaga
corespondenţă dintre cei doi
amorezi. Aşa a ieşit la iveală
faptul că, cu puţin timp
înainte de dipariţiei ei, Elodia
petrecuse o vacanţă de vis în
Dubai, alături de Ilie. Ofiţerul
SPP a recunoscut şi el idila cu
avocata, însă a susţinut tot
timpul că Elodia îşi iubea la
nebunie fiul pe care îl avea cu
Cioacă şi că nu şi-ar fi aban-
donat niciodată copilul, pen-
tru nimic în lume. 

Cel mai stufos dosar
de după Revoluţie

În tot acest timp, procurorii
Parchetului General, coor-
donaţi de procurorul Marius
Iacob, au răscolit mai multe
judeţe, în speranţa că vor găsi
cadavrul avocatei. Sute de
persoane au fost audiate, la
dosar s-au adunat mii de
pagini de declaraţii, s-au făcut
interceptări telefonice şi s-au
scotocit milimetru cu mili-
metru zeci de lacuri şi păduri
din mai multe judeţe.

În august 2011, la patru ani
de la dispariţia Elodiei,
chestorul Vasile Viorel, cel
care a condus ancheta, de-
clara că se ştie numele celui
care a ucis-o pe avocata Elo-
dia Ghinescu, fiind vorba
chiar de soţul ei,  poliţistul
Cristian Cioacă. „Avem mai
multe probe decât în alte

cazuri în care s-au pronunţat
condamnări“, a spunea
atunci Vasile Viorel. An-
chetatorii au găsit urme de
sânge în apartamentul celor
doi soţi şi în maşina
bărbatului. Timp de trei ani,
oamenii legii au căutat-o cu
scafandri în lacuri, cu jan-
darmi în râpe şi chiar au
săpat în cimitire. Nu i-au
putut găsi însă cadavrul, sin-
gura proba de care ancheta-
torii spun că mai au nevoie
pentru a-l acuza pe Cristian
Cioacă. „Sper ca Cioacă să
fie pedepsit, să răspundă
pentru ceea ce a făcut. Pentru
mine nu mai sunt zile
liniştite şi fericite, nu o să fiu
liniştită nici după moarte,
până nu îl ştiu pedepsit. Mi-
aş dori să ştiu ce s-a întâm-
plat cu fata mea, unde e
cadavrul“, a spus mama
Elodiei când a primit certifi-
catul de deces al fiicei ei.

„Enigma“ Elodiei 
u Săptămâna aceasta se împlinesc cinci ani de la dispari�ia misterioasă a avocatei Elodia 
Ghinescu. Cinci ani în care cazul ei a fost mai mult subiect de „mi�to“, decât anchetă de poli�ie

uSeptembrie 2007
Dispariţia Elodiei Ghi-
nescu a captat interesul
opiniei publice pe 17
septembrie 2007, când
o echipă de anchetatori
de la Bucureşti a venit al
Braşov pentru a se
ocupa de investigaţii.
Cioacă este acuzat că
şi-a ucis nevasta şi i-a
ascuns cadavrul. Poliţi-
stul este reţinut, dar elib-
erat pe motiv că nu s-a
găsit cadavrul.

Pe 8 octombrie, an-
chetatorii au găsit în
pădurea dintre Râşnov
şi Poiana Braşov  zeci
de obiecte care apar-
ţineau soţilor Ghinescu-
Cioacă, printre care și
uniforma de polițist a lui
Cioacă. Unele dintre ele
aveau pete de sânge,
ce s-a dovedit a fi al
Elodiei. 

Cioacă ajunge în arest,
în dosarul în care fus-
ese acuzat că a „intrat“
fără drept în calculatorul
Elodiei şi în e-mailul
acesteia. Este eliberat o
lună mai târziu.

Poliţistul cere în instanţă
divorţul de Elodia, pe
motiv că aceasta l-a
înşelat. Cererea este
repinsă câteva luni mai
târziu.

Avocata familiei Ghi-
nescu a depus la
Judecătoria Braşov,
acţiunea pentru de-
clararea morţii Elodiei
Ghinescu.

Elodia Ghinescu este
declarată oficial moartă,
iar familia primeşte cer-
tificatul de deces. 

În prezent, Cristian
Cioacă lucrează la IPJ
Argeş, unde s-a mutat la
un an de la dispariţia
soţiei sale. Copilul celor
doi soţi a fost încredinţat
în grija părinţilor paterni. 

Soţii Cristian Cioacă şi Elodia Ghinescu, împreună cu fiul lor Patrick, pe vremea când erau o familie fericită

SERIAL 

uOctombrie 2007

uIanuarie 2008

uIulie 2008

uAugust 2011

uFebruarie 2012

uAugust 2012
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote SMS la 1442

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărţi de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decoraţii, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii comerciale, biro-
uri, hale), conform Standardelor Internationale
de Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigurării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

Primesc fată în gazdă, la vilă. Tel: 0751/741146.

Vând centrale termice, calorifere şi robineţi
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar
etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne
asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

SMS la 1442
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. 

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive 
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

Indicativ Spaţiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în reţelele Orange, 

Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în

următoarea ediţie a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 



lSaturn, etaj 2, renovată,
centrală, termopane, par-
chet, uşi interioare noi,
bucătărie mobilată, liberă,
0728.956.608

lCentral, la casă, structura
mare, 48 mp, îmbunătăţiri,
mobilată, utilată, 36.500 euro,
0732.133.304

lUranus, etaj 1,
decoamandată, centrală,
tremopane, parchet, gresie,
faianţă, mobilată, utilată,
loc parcare. 0728.956.608

lCentrul Civic, cf.I, bloc de
apartamente, et.intermediar,
31.000 euro, 0721.932.829
lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, uşă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii
la tel: 0731/833201
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecoman-
dată, etajul 3, renovată inte-
gral, balcon închis în
termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianţă, parchet, uşă stejar
capitonată, uşi interioare noi,
22.000 euro. Tel:
0751/188188
lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiştilor, confort I semi-
decomandat,  etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianţă, bloc izolat, separare
gaz, 22.500 euro neg (COD
1050). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianţă, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566

lIuliu Maniu, etaj interme-
diar, vedere pe două părti,
însorit, îmbunătăţiri,
centrală, preţ negociabil,
0752.685.567

lZona Vlahuţă, cf.I, etaj inter-
mediar, liber la vânzare,
39.000 euro, 0268.322.376

lRăcădău, intrare,
structură deosebit de mare,
58 mp utili, amenajat mod-
ern, centrală, termopane,
parchet, preţ negociabil,
0728.956.608

lAstra, decomandat, reno-
vat, modern, izolat,
centrală, termopane, par-
chet, 40.500 Euro,
0786.173.728

lCentrul Civic, cf.I, dec, et.2,
balcon, geamuri termopan,
instalaţie pentru centrală ter-
mica, liber, 48.000 euro neg,
0268.322.376

lNoua, renovat modern,
bucătărie mărită, parchet,
termopane, centrală, uşi
noi, gresie, faianţă, noi,
liber la vânzare, 35.000
Euro, negociabil,
0731.519.026

lTractorul, bloc nou, de
caramidă, ap. la cheie,
0368.444.598

lAstra,
confort 1, bucătărie mărită,
centrală, termopane, par-
chet, îmbunătăţiri, curat, în-
sorit, 37.000 Euro,
0752.685.567

lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, deco-
mandat, structură mare,
îmbunătăţiri, preţ 38.000 euro
negociabil relaţii la tel:
0731/833202
lOcazie! Ap. 2 camere, Trac-
torul, Valea Jiului, bloc vilă,
P/1, separare gaz, fără
îmbunătăţiri, grădină, 34.000
euro neg (COD 2091). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat
şi utilat modern, centrală,
panoramă deosebită, etaj  9/10,
52.000 euro neg. (COD 2107).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 2 camere,
Tractorul, Şcoala 13, confort
1, vedere 2 părţi, pretabil
spaţiu comercial, balcon în-
chis, debranşat, parchet,
37.000 euro. Tel:
0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane în-
chise, termopane, debranşat,
separare gaz, uşă metalică,
uşi interioare noi, gresie,
faianţă, parchet, însorit, bloc
reabilitat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament cu 2
camere Calea Bucureşti, con-
fort I circular, etaj intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătăţirile, mobi-
lat, etaj intermediar. Aparta-
mentul se află în zona de vile
din Tractorul şi este construit în
2011. Preţ 38.500 euro. Tele-
fon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 deco-
mandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preţ 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

lScriitorilor, decomandat,
structură deosebită, 80 mp
utili, îmbunătăţit, centrală, ter-
mopane, parchet, locuri de par-
care, 62.000 Euro,
0728.956.608          
lAstra, cf.I , dec., centrală
termică, geamuri termopan,
gresie, faianţă, 2 gr               san-
itare, 53.000 euro,
0732.133.304
lGemenii, cf.I, et.3, 2 bal-
coane, centrală termică, gea-
muri termopan, gresie, faianţă,
uşă metalică, 54.000 euro neg,
0268.322.376 
lRăcădău, Etaj 1, două
grupuri, balcon lung, centrală,
termopane, parchet, însorit,
liber la vânzare, 61.000 Euro,
0752.685.567
lBerzei, confort 1, decoman-
dat, centrală, termopane, par-
chet, îmbunătăţit modern, bloc
izolat, 52.000 Euro,
0731.519.026          
lGriviţei, cf.I, semidec., et.1,
centrală termică, gresie,
faianţă, geamuri termopan,
beci, uşi interioare schimbate,
55.000 euro, 0721.932.829
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon

închis, gresie, faianţă, par-
chet, uşă metalică, însorit,
vedere Tâmpa, 57.000 euro.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere,
Tractorul – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, uşă
metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lApartament 3 camere, Vic-
toriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, fin-
isaje de calitate superioară,
bucătăria mobilată şi utilată,
60.000 euro. Tel:
0751/188188
lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de
parcare, balcon, 12 MP.,
74.000 euro neg.   Merită
văzut! Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lAp. 3 camere, Astra, Munci-
torilor, 3/4, 78 mp., centrală,
termopan, uşă metalică, 2 gr.
sanit, parţial renovat, 63.000
euro neg. (COD 3046). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 3 camere, Co-
drul Cosminului, decomandat,
centrală termică, balcon 7 m,
însorit, gresie, faianţă, parchet,
uşă metalică, uşi interioare noi,
40.000 euro neg. Tel:
0751/188188
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică, ter-
mopane, gresie, faianţă, par-
chet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vân-
zare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-vis
de Lidl, confort 1 decomandat,
2 grupuri sanitare, vedere 2
părţi, contorizat, termopane,
uşă metalică, gresie, faianţă,
parchet, 48.000 euro. Tel:
0721/308704

lOfertă! Apartament 4
camere, Scriitorilor, I.L. Cara-
giale, structură deosebită, 128
mp., et 3/4, 2 gr. sanitare,
vedere pe 3 părți, centrală, gre-
sie, faianță, parchet, mobilat şi
utilat, 94.000 euro neg. (COD
4023). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lOcazie! Apartament 4
camere, zona Griviţei, etaj
9/10, 130 mp., structură
deosebită, 3 balcoane, centrală,
parchet, bloc izolat exterior,
vedere panoramică pe 3 părţi
fără blocuri în faţă, 95.000
euro neg. (COD 4008). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort
1 decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat in-
tegral, mobilat şi utilat
complet, 80.000 euro neg.
Tel: 0721/308704

lParticular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care

este
amplasată are 385 mp şi este
concesionat pentru 385 euro pe
an. Preţul de vânzare a fost
redus la doar 24.000 euro. Tel
0745.168.108
lStupini, casă construcţie
2011, de cărămidă, P+M, fără
finisaje interioare, teren 440
mp, 80.000 euro,
0368.444.598
Schei, casă de cărămidă, P+E,
toate utilităţile, acces facil,
garaj, singur în curte, necesită
renovare, 65.000 euro neg.,
0721.932.829
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiţi,  construcţie  nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilităţile, preţ 89.000
euro, relaţii la tel: 0731/833202
lOfertă! Casa Sitei,
construcție 2007, teren 425
mp., 7 camere, 3 băi, bucătărie,
beci, terasă, balcon, loc de par-
care, mobilată şi utilată lux,
165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCasă de vânzare, localitatea
Hărman, zona centrală,
suprafaţă totală 860 mp, 2 cor-
puri de casa, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 beciuri, garaj,
curte betonată, şură, şopron,
gradină de zarzavat, canalizare,
gaz, curent, apă, 50.000 euro.
Tel: 0751/188188

lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în Hărman
(zona Izvor), la doar 5
euro/mp. Terenul oferit spre
vânzare are acces din DJ
Braşov - Tărlungeni sau din
DN 11 Braşov - Hărman. In
zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidenţiale situate
foarte aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi
atât pentru construcții
rezidenţiale cât şi pentru
construcţii industriale sau
prestări servicii. Avem certifi-
cat de urbanism pentru în-
tocmire PUZ. Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcția de locuinţe, 20
euro/mp, negociabil, relaţii la
tel. 0731/833201
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lSanpetru, Primăverii, 590
mp, intravilan, deschidere la
drum asfaltat de 20 m, PUZ,
case în vecinatate, 21.700 euro,
0721.932.829

lBod,
600 mp, intravilan, deschidere
la stradă de 24 m, ridicare topo,
PUZ, case în vecinătate, 8.500
euro, 0268.322.376
lHărman, Podul Oltului, loturi
de casă, intravilan, de la 3.000
euro/parcelă, 0721.932.829
lParticular vând ultimele 7 lo-
turi de casă, la doar 2.800 euro!
Dacă doriţi un teren pe care se
poate construi puteţi cumpăra
unul din cele 7 loturi cu PUZ
aprobat. Fiecare lot are 405
mp, front de 19 m. Loturile
sunt situate în Hărman. Preţul
este de doar 2.800 euro pentru
un lot. Preţul se poate achita şi
în rate direct la proprietar. Cota
de drum se oferă gratuit. Indici
urbanistici conform PUZ apro-
bat: CUT 0, 8 POT 35%,
Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem studiu GEO si
ridicare TOPO. Telefon
0729.026.029
lOfertă! Teren Cristian spre
Vulcan, intravilan, parcel de
650 mp., FS 22 M., PUZ, 11
euro/mp neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lParticular vând 1.000 mp
teren intravilan pentru constru-
ire casă situat în Hărman pe str.
Stadionului. Terenul are toate
utilităţile (apă, canal, curent şi
gaz), este situat în cartier de
vile noi şi este îngrădit. Puteţi
construi imediat. Preţul a fost
redus la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan constru-
ibilit, 18 euro/mp.  neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafaţa de 13.300
mp. Terenul are front de 47 m
direct la DN 11, curentul şi apa
sunt la capătul terenului. Situat
la 6 km de la ieşirea din
Braşov, terenul este ideal pen-
tru orice fel de dezvoltare:
motel, pensiune, spălătorie
TIR, hale, sediu firmă, popas,
parcare TIR, platformă, show-
room, etc. Preţul este redus la
doar 6 euro/mp.  Avem certifi-
cat de urbanism pentru în-
tocmire PUZ. Tel.
0745.168.108
lTeren central, Mihai Emi-
nescu, panoramă deosebită,
425 mp., F.S.= 13 mil., 85.000
euro neg. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preţ 52 euro/mp, relații
la tel: 0731/833202,
0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana
Angelescu, intravilan pentru

construcţia
de locuinţe, 1.200 mp,  preţ 32
euro negociabil, relaţii la tel
0731/833201, 0744/302197

lRăcădău, apartament 2
camere, mobilat, utilat,
centrală termică, 220
euro/lună, 0721.932.829
lAp. 3 camere, Carpaţilor,
mobilat şi utilat modern, 2
grupuri sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCaut să închiriez aparta-
ment în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul is-
toric, mobilat, utilat complet,
cu curte şi acces auto, ofer
chirie anticipată. Tel:
0751/188188

lVilă construcţie nouă,
Codlea, D+P+E, singur în
curte, mobilată, utilată, garaj,
480 euro/lună, 0368.444.598
Casă, Rozelor, 3 camere,
nemobilată,  acces auto, garaj,
350 euro. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566

lSpaţiu comercial, Mihai
Viteazul, construcţie 2010,
suprafaţă utilă-132 mp., P+1,
teren 384 mp., alarmă,
supraveghere video, 2 gr. san-
itare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566

lCaut să cumpăr aparta-
ment 3 camere, zona Astra,
confort 1 decomandat sau
circular, etaj intermediar, cu
centrală termică, fără
îmbunătăţiri. Tel:
0721/308704
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Dumitru Ioan Puchianu 

RECTIFICARE BUGETARĂ SAU…
POMANĂ ELECTORALĂ?

Mă aşteptam ca în urma
rectificării bugetare să fie
alocate sume importante
pentru investiţii, pentru
cofinanţarea proiectelor pe
fonduri europene, să văd că
există idei noi atunci când
este vorba de cheltuirea
banilor publici, bani care
provin de la cetăţenii
României, colectaţi sub
formă de taxe şi impozite
împovărătoare. Cât timp
USL a fost în opoziţie a cri-
ticat guvernul PD-L că nu
alocă buget solid pentru
investiţii şi se rezumă doar
la cheltuieli publice. Trebuie
făcută o distincţie clară între
ceea ce înseamnă investiţii
şi cheltuieli bugetare, adică
acelea care nu pot genera
plus valoare şi implicit
locuri de muncă.

Însă atenţia guvernului
USL s-a îndreptat spre
bugetele asigurărilor sociale

care au fost majorate cu
circa 370 milioane lei, în
vreme ce sumele alocate
pentru investiţii, cuprinzând
- cheltuieli de capital din
surse proprii, cheltuielile
aferente proiectelor cu
finanţare din fonduri ex-
terne nerambursabile
postaderare, cheltuielile
aferente programelor cu
finanţare rambursabilă şi
alte transferuri de natura
investiţiilor – au fost re-
vizuite în scădere cu 2,07
mililarde lei, exclusiv im-
pactul schemelor de com-
pensare. Ce înseamnă acest
lucru? Că principala politică
a guvernului USL este acor-
darea de ajutoare sociale
sub diverse forme, care în
fapt reprezintă doar  o
păcăleală electorală înaintea
alegerilor din decembrie (o
bomboană otrăvită!). 

Dar, domnilor guvernanţi,

foşti şi actuali, românii nu
au nevoie de pomeni!
Românii au nevoie de re-
spect şi onestitate, au nevoie
de o şansă reală pentru asig-
urarea existenţei în mod
demn, prin muncă, au
nevoie de servicii publice de
sănătate, învăţământ, ordine
şi siguranţă publică, justiţie
de calitate, pentru că le
plătesc!!! Românii pension-
ari după zeci de ani de trudă
au nevoie de o pensie care
să le asigure un trai decent!
Nici categoriile defavorizate
nu doresc ca veşnic să
depindă de stat, pentru că
ştiu cu toţii că din ajutoare
sociale nu vor avea nicio
perspectivă şi au nevoie de
altceva! 

Acest “altceva”, domnilor
guvernanţi, trebuie să îl
generaţi, prin legi de natură
a stimula mediul de afaceri,
pe agricultori, prin proiecte

publice ambiţioase de
anvergură care vor genera
locuri de muncă şi, nu în ul-
timul rând, prin atitudinea,
viziunea creativă, profe-
sionalismul şi onestitatea
care ar trebui să caracter-
izeze nişte guvernanţi re-
sponsabili!!! Nu prin
majorarea taxelor şi im-
pozitelor se rezolvă deficitul
bugetar, ci prin încurajarea
investiţiilor! 

Mă aşeptam ca această
rectificare bugetară să ducă
şi la un Program Antisecetă
şi nu ca ministrul agricul-
turii să anunţe o creştere a
preţurilor la alimente cu
10%, ştiut fiind că, în reali-
tate, creşterea preţurilor va
fi mult mai mare. În fapt,
toate guvernele care s-au
succedat din 1989 şi până în
prezent ar fi trebuit să aibă
în vedere  puterea de
cumpărare a monedei

naţionale. Însă, puterea de
cumpărare a leului este
strâns legată de planul de
dezvoltare al economiei
naţionale, iar un astfel de
plan nu a existat niciodată!
Ba mai mult, a existat un
program bine pus la punct
de distrugere a acesteia, atât
a industriei, cât şi a agricul-
turii (spre exemplu, am-
intesc că, zeci de ani ţevile
de aliminiu ale instalaţiilor
de irigat au fost duse în top-
itorii sub ochii extrem de
blânzi ai autorităţilor). 

Iată de ce poporul va fi
obligat să ducă o viaţă de
subzistenţă atâta timp cât
clasei politice actuale îi
lipseşte iniţiativa de a re-
forma cu adevărat statul,
mai exact de a-i limita
responsabilităţile şi a da lib-
ertate autonomiei locale (re-
gionale), de a genera planuri
naţionale de dezvoltare pe

termen scurt, mediu şi lung
astfel încât să putem vorbi
cu adevărat de economia
românească. Nesiguranţa pe
care o trăiesc cetăţenii este
dată şi de dependenţa
cetăţeanului faţă de stat, de
amatorismul si improviza-
ţiile pe care acesta le face.
Statul s-a obişnuit să chel-
tuie an de an mai mulţi bani
decât are. Şi nu îi cheltuie
pentru dezvoltare şi nici
pentru investiţii, ci doar
pentru înavuţirea celor care-
l conduc şi a apropiaţilor
acestora, ori, în cel mai
fericit caz, în scopuri elec-
torale. Nu numai corupţia şi
criza politică,  deloc de
neglijat în ultimii ani, dar în
mod special lipsa de patrio-
tism a dus la mizeria în care
ne-am afundat. 

Rămâne, însă, fireasca
întrebare: 

PÂNĂ CÂND???

13 litografii înfăţişînd
lucrări ale marelui pictor
spaniol Salvador Dali sînt
expuse, pentru două
săptămîni, la Galeria de Artă
„Kron Art“ din str. Postă-
varului nr. 18. Expoziţia
poate fi vizitată timp de
două săptămîni, de luni pînă
vineri între orele 11.00 şi
18.00, iar sîmbăta pînă la ora
16.00. Lucrările provin
dintr-o colecţie particulară
din Germania, nu au mai
fost expuse la Braşov şi
poartă ştampila de originali-
tate şi semnătura originală a
lui Salvador Dali. „Picturile
lui Salvador Dali au fost
litografiate de alţi artişti,
pentru a da posibilitatea
unor categorii largi de iu-
bitori de artă să le vadă ex-
puse, tablourile originale
aflîndu-se în colecţii din
Germania şi Florida. Aceste

tablouri poartă semnătura
originală a lui Dali, ceea ce
înseamnă că artistul a super-
vizat personal realizarea lor.
Am ales lucrări reprezenta-
tive pentru opera lui Sal-
vador Dali care au fost
realizate între anii 1927 -
1981 şi fac parte din toate
marile cicluri ale artistului“,
a declarat Gabriel Stan, cus-
todele expoziţiei. Expoziţia
de acum vine ca o contin-
uare a celei din primăvara
acestui an, cînd alte lucrări
semnate Dali au putut fi
văzute în acelaşi loc timp de
cinci zile.Vizitatorii sînt
întîmpinaţi, la intrarea în
sala unde sînt expuse cele 13
tablouri, de o imensă
mustaţă, care a fost şi va fi
un simbol al lui Salvador
Dali şi al artei sale. Intrarea
la expoziţie este liberă pen-
tru elevi şi studenţi. 

Expoziţie Salvador 
Dali, la Kron Art Pasionaţii de lucru manual

au ocazia să înveţe o veche
artă japoneză a realizării dan-
telei folosind suveica şi aţa de
mătase. Tatting, cum se
numeşte procedeul, este o
dantelă lucrată manual numai
din inele, picouri şi noduri, cu
ajutorul suveicii şi este
considerată cea mai
reprezentativă expresie a artei
textile, datorită delicateţei
modelelor redate.

Îndeletnicire practicată mai
demult doar de domniţe şi

regine, tehnica realizarii dan-
telei manuale cu suveica a
fost adusă în Romania din
Flandra şi este cunoscută ca
dantela frivolité fiind

considerată  un meşteşug pe
cât de rafinat, pe atât de
migălos.

Pentru că anulacesta se îm-
plinesc 110 ani de colaborare

română-japoneză, în cadrul
manifestărilor ce vor avea loc
cu acest prilej, va fi organizat
şi un workshop de tatting
care, la Braşov, va avea loc în
data de 6 septembrie, între
orele 11.00 şi 13.00, la
Muzeul Casa Mureşenilor.
Participarea este gratuită, însă
nu sunt acceptate mai mult de
20 de persoane, iar înscrierile
de fac deja la muzeu. Work-
shopul va fi susţinut de
maestrul japonez Yusai
Shokoin.

Arta dantelei japoneze, la Casa Mureşenilor


	1
	2
	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10
	11
	12

