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Cronica neagra
Firma Vectra SRL a câştigat
licitaţia pentru realizarea pis-
tei de decolare-aterizare a
Aeroportului Internaţional
Ghimbav Braşov, oferind cel
mai bun preţ, de circa 12,8
milioane euro fără TVA, după
ce una dintre cele cinci firme
care au licitat a fost
descalificată.  
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VECTRA CONSTRUIESTE
PISTA AEROPORTULUI
GHIMBAV

Trei cineaști români implicați
în producția miniseriei „Hat-
fields & McCoys“, care a fost
filmată în România, mai pre-
cis în Cheile Râșnoavei, sunt
nominalizați la premiile
Emmy, unde drama western
are șanse de câștig la 16 cat-
egorii. 
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FILMUL TURNAT DE
KEVIN COSTNER, 16
NOMINALIZĂRI LA EMMY

Rulmentul Braşov, declarată
falimentară în octombrie
2007, se degradează de la o
zi la alta, iar foştii angajaţi
rămân cu speranţa că poate
vor fi reangajaţi într-o bună zi. 
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NOSTALGIA 
REDESCHIDERII 
UZINEI RULMENTUL u Autorii celor mai cumplite asasinate nu au fost încă prinși

1998 Șeful valutiștilor, hăcuit în mașină 2002 Execuția soților Fătulescu

2004 Dublul asasinat de la farmacie 2009 Jaful de la casa de schimb valutar
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u Prin mai multe hotărâri ilegale, luate în forță la ultima ședință, majoritatea
din Consiliul Local îl lasă pe primarul Scripcaru „suspendat” pagina 6

„Lovitură de stat” la Primărie



Firma Vectra SRL a
cîştigat licitaţia pentru re-
alizarea pistei de decolare-
aterizare a Aeroportului
Internaţional Ghimbav Bra-
şov, oferind cel mai bun
preţ, de circa 12,8 milioane
euro fără TVA, după ce una
dintre cele cinci firme care
au licitat a fost descalificată
pentru că nu a depus toată
documentaţia necesară.

Potrivit vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean, Mihai
Pascu, oferta SC Vectra SRL
a fost declarată cîştigătoare,
iar în perioada următoare,
conform legii, se aşteaptă
eventualele contestaţii. Din
cele cinci oferte, cea a firmei
Electrica Serv, care a oferit
preţul cel mai mic, a fost
respinsă deoarece nu a depus
pînă la termenul stabilit toată
documentaţia necesară.

„Faptul că nu a depus
documentaţia necesară la
timp, duce la respingerea
ofertei. Mai mult, nu a ofer-
tat preţul la cursul euro cerut
în caietul de sarcini, fiind
singura firmă care a venit cu
alt curs. Matrialul depus de
Electrica Serv este extrem
de general şi care nu răs-

punde cerinţelor tehnice
pentru pista de decolare-
aterizare a Aeroportului
Internaţional Ghimbav Bra-
şov şi se respinge oferta ca
fiind necorespunzătoare“, a
spus Pascu.

Ofertele celor cinci firme
au fost: Electrica Serv -
56.248.961 lei, Vectra SRL -
56.975.087 lei, asocierea SC
Napoca SA - SC ICCO
ENERG SRL - SC Trans-
poiect SA - 62.916.449 lei,

asocierea Copisa Construc-
tora Pirenaica -SC Confor-
est SA - SC Geoarc SRL -
67.159.592 lei şi SC Palco
Internaţional SRL din Oituz-
Bacău - 75.142.708 lei,
sume în care nu este inclus
TVA.

În ceea ce priveşte căş-
tigătoarea licitaţiei, preşe-
dintele CJ Braşov, Aristotel
Căncescu, a recunoscut că
nu s-a bucurat, însă ştie că
firma are experienţa

necesară să construiască
pista aeroportului. 

Potrvit caietului de
sarcini, preţul cerut de
firmele înscrise va conta în
procent de 80% la atribuirea
contractului, iar durata
garanţiei, 20%. Pista va avea
o lungime de 2.820 metri, o
lăţime de 45 şi acostamente
de 7,5 metri. Cîştigătorul va
avea la dispoziţie 12 luni
pentru a finaliza investiţia la
o garanţie de 9 ani.

Vectra construieşte pista 
Aeroportului Ghimbav
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Cinci firme și-au prezentat ofertele la licitație. dar una a fost descalificată

ON LINE

Gazeta Braşovului l Săptămâna 1 - 7 august

2
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu a deschis o secţie la Făgăraş unde studenţii pot
urma cursuri pentru licenţă la trei specializări - Drept, Economia Comerţului, Turismului
şi Serviciilor şi Administraţie Publică. Înscrierile se fac pînă la data de 5 august, doar
pentru studii de licenţă, nu şi pentru studii postuniversitare, potrivit bzf.ro.

Asociaţia „Milioane de
prieteni” doreşte construirea
unui centru pentru adăpost şi
îngrijire a câinilor fără
stăpân, la standarde eu-
ropene, cu ajutorul financiar
al mai multor organizaţii
non-guvernamentale din
Franţa, Elveţia şi Marea Bri-
tanie. Propunerea a venit din
partea Cristinei Lapis,
preşedinta Asociaţiei de
Protecţie a Animalelor „Mil-
ioane de prieteni”, care a
înştiinţat autorităţile locale că
mai multe organizaţii non-
guvernamentale de peste
hotare sunt dispuse să ofere

fonduri de până la un milion
de euro pentru construirea
unui astfel de centru pentru
îngrijirea câinilor maidanezi.
Primăria ar trebui însă, să
facă rost de terenul pe care ar
urma să se realizeze
adăpostul.

Pe 10.000 
de metri pătraţi

„Vom clarifica paşii şi
vom căuta susţinere la
nivelul Consiliului Local. În
următoarea lună, vom purta
discuţii cu ONG-urile şi
vom stabili condiţiile în care

vor fi dispuse să finanţeze
proiectul, dar şi dacă vor
contribui la întreţinerea
ulterioară. Construcţia nu va
implica niciun cost din
partea Primăriei, care va tre-
bui doar să găsească şi să
concesioneze un teren, un-
deva într-o zonă de la perife-
ria municipiului“, a explicat
viceprimarul Adrian Ato-
mei, care crede că astfel se
va oferi o alternativă adă-
postului de la Stupini şi că,
în acest fel, şi ultimii câini

fără stăpân aflaţi pe străzile
Braşovului vor duce un trai
decent.

Centrul ar urma să fie am-
plasat pe minimum 10.000
metri pătraţi, detaliile
proiectului urmând a fi dis-
cutate până la finele anului.
Nu ar fi pentru prima dată
când Asociaţia „Milioane de
prieteni” atrage finanţări
străine, rezervaţia de urşi
bruni din Zărneşti fiind una
dintre marile realizări ale
acesteia.

Adăpost pentru câini de un million 
de euro, pe banii asociaţiilor străine

Primăria Braşov are în
vedere amenajarea unor
trasee pentru biciclişti care
să lege cartierele de zonele
principale din oraş, cum ar
fi pieţele şi instituţiile pub-
lice, dar şi de zonele mon-
tane, pentru agrement. „Ne
propunem ca în municipiu
să se circule cât mai mult
cu acest tip de vehicul.
Dezvoltarea infrastructurii
pentru biciclişti este o
promisiune pe care am
făcut-o înainte de alegeri şi
pe care vreau să o onorez
în acest mandat. Din punc-
tul meu de vedere, con-

sider că bicicleta este una
dintre cele mai eficiente al-
ternative de transport în in-
teriorul oraşului. De
asemenea, pe termen lung
ne propunem amenajarea
unor piste care să lege
Braşovul de localităţile în-
vecinate”, a declarat pri-
marul George Scripcaru. 

Edilii caută acum o
firmă care să proiecteze
reţeaua de piste pentru
biciclişti din oraş. În aceste
zile va fi finalizată
documentaţia pentru
licitaţia privind proiectarea
reţelei.

www.gazetabrasovului.ro

Piste pentru 
biciclişti în tot oraşul

Braşovul se află pe locul
trei într-un top al sumelor
economisite în bănci, în
medie, de fiecare locuitor.
Astfel, fiecare braşovean
deţine, în medie, în de-
pozite bancare, 7.507 lei,
cu un total de 3,79 miliarde
de lei ţinuţi în conturile
bancare, scrie bzb.ro.
Înaintea braşovenilor, în

top se află clujenii, cu de-
pozite de 8.508 lei pe cap
de locuitor (şi un total de
5,61 miliarde de lei
depozitaţi), în timp ce lideri
sunt, evident, bucureş-
tenii, cu 22.305 lei econo-
misiţi în medie de fiecare
locuitor al capitalei, totalul
depozitelor acestora fiind
de 45,55 miliarde de lei.

Statistică: braşovenii 
au conturi grase în bănci

Mai multe asociații de protecția 
animalelor din Europa și-au oferit sprijinul

Focul izbucnit săptă-
mâna trecută în masibul
Făgăraș s-a extins zilnic,
cuprinzând peste 700 de
hectare de vegetaţie. De
câteva zile, un elicopter
MAI ajută la stingerea in-
cendiului. Elicopterul a
fost în recunoaştere în
zona golului alpin de pe
Valea Brătila, Vârful Ne-
totu şi în zona Vârful
Roşu-Muntele Groapa.
Pilotul şi însoţitorii lui au
văzut zona, iar în cursul
zilei de vineri aparatul de
zbor a participat la stin-
gerea flăcărilor. „Cât pri-
veşte acţiunile de
stingere, pot să vă spun că
aproximativ 50 de per-
soane, pompieri militari şi
lucrători ai ocoalelor sil-
vice lucrează pentru lichi-
darea incendiului izbucnit
în zona golului alpin de
pe Valea Brătila, Vârful
Netotu cu mijloace de
primă intervenţie, lopeţi,
bătătoare, bidoane cu apă

şi vermorele. Incendiul se
manifestă pe o suprafaţă
de aproximativ 70 de
hectare, în prezent arde
vegetaţie uscată, jnepeniş
şi s-a propagat la pădurea
de conifere. Intervenţia
este îngreunată din cauza
zonelor greu accesibile”,
a spus purtătorul de cu-
vânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Argeş, locotenent
Mădălina Epure, citată de
agenţia de presă Medi-
afax.

În judeţul Braşov, pentru
localizarea incendiului
izbucnit în golul alpin sit-
uat între Vârfurile Bere-
voiescu şi Ţiganu din
Masivul Făgăraş, au fost
create, prin defrişare, fâşii
şi şanţuri izolatoare, în
scopul împiedicării propa-
gării incendiului, în con-
diţii de vânt puternic. Zona
este supravegheată şi con-
tinuă intervenţia forţelor
implicate.

Focul a făcut prăpăd 
în Munţii Făgăraş

LiBEARty Zărnești, cu o suprafață de aproximativ
70 hectare de pădure, este prima rezervație nat-
urala pentru urșii captivi din România. Este
situată în pădurea de pe dealul de la intrarea în
Zărnești, la 2km de drumul național Râșnov –
Zărnești – Sibiu. Existența rezervației a fost
posibilă prin partneriatul primăriei localității
Zărnești (care a concesionat terenul) cu
„Asociația Milioane de Prieteni“ din Brasov și
WSPA (World Society for the Protection of Ani-
mals). Sanctuarul Libearty a fost creat în memoria
ursoaicei Maya și este astăzi căminul a 55 de urși
bruni și a unui urs negru asiatic, toți urșii fiind
salvați de la o viață crudă și abuzivă de captivi-
tate. Cei mai multi urși din rezervație au fost
salvață din cele mai mizerabile și minuscule cuști
fiind doar motiv de distracție pentru restaurante,
hoteluri, fabrici, benzinării, circuri sau chiar
mănăstiri.

u Sanctuarul urşilor de la Zărneşti
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Liceul de Muzică se va muta în locul fostului MIU, din cauza chiriei exorbitante. Suma pe care mu-
nicipalitatea trebuie să o scoată, lunar, de la buget, pentru a achita chiria pentru liceul de muzică
este de 15.000 de euro, respectiv 180.000 de euro, bani care ar putea fi folosiţi pentru investiţii în
unităţile şcolare. Banii ajung la Ordinul Călugăriţelor Franciscane, care a revendicat clădirea.
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Lucrările de dublare la
cel de-al doilea tronson al
ocolitoarei Braşovului,
care are 5,7 km şi leagă
DN 11 de DN 13 vor fi
finanţate din fonduri eu-
ropene şi vor începe după
15 martie 2013.

Potrivit informaţiilor
furnizate de oficialii Com-
paniei Naţionale de Auto-
străzi şi Drumuri Naţionale
din România (CNADR) şi
citate de mytex.ro, hotă-
rârea guvernamentală pri-
vind preluarea de către
CNADR a acestui drum
din administrarea muni-
cipalităţii se află în proces
de avizare. De aprobarea
acestui transfer depinde
accesarea fondurilor eu-
ropene necesare realizării
lucrărilor de investiţii, fiind
vorba despre o finanţare
nerambursabilă în cotă de
70% de la UE şi de 30% de
la bugetul de stat.

Centura Braşovului are o
lungime totală de 24,36
km, iar după finalizarea
lucrărilor, pe acest tronson
se va putea circula în
regim de autostradă, pe

câte două benzi pe sens. La
primul şi cel de-al treilea
tronson al variantei ocoli-
toare a municipiului Bra-
şov lucrările sunt în grafic,
astfel că în prima jumătate
a anului viitor. 

Drumul Coressi,
aproape gata

Lucrările la noua şosea
care va face legătura între
străzile Hărmanului şi 13
Decembrie au început în
forţă în noiembrie anul tre-
cut și au fost realizate în
proporție de 70%.

Costul investiţiei este de
30,8 milioane de lei, iar
banii provin din fonduri
europene, contribuţia Pri-
măriei fiind de 502.000 de
lei. Şoseaua care va lega
cartierul TRactorul de Triaj
va avea doi kilometri şi
patru sensuri giratorii, unul
la intersecţia cu strada
Hărmanului, două în zona
fostei platforme industriale
Tractorul, iar ultimul se va
amenaja pe 13 Decembrie,
la intersecţia cu Inde-
pendenţei. 

Al doilea tronson 
de ocolitoare, la anul

Trei cineaști români
implicați în producția mini-
seriei „Hatfields & Mc-
Coys“, care a fost filmată în
România, sunt nominalizați
la premiile Emmy, unde
drama western are șanse de
câștig la 16 categorii.

Șerban Porupcă a fost
nominalizat la categoria
“cea mai bună regie artistică
pentru o miniserie TV”
(alături de John Vertrees,
Derek Hill şi Sally Black),
Adina Bucur a fost nomi-
nalizată la categoria “cele
mai bune costume pentru o
miniserie TV” (alături de
Karri Hutchinson), iar
Dragoş Stanomir a fost
nominalizat la categoria
“cel mai bun mixaj de
sunet”.

Celelalte nominalizări in-

clud categoriile – cea mai
bună miniserie tv, cel mai
bun actor într-o miniserie –
unde au fost nominalizați
Bill Paxton și Kevin Cost-
ner, cea mai bună actriță
într-un rol secundar dintr-o
miniserie – Mare Winning-
ham, cel mai bun actor în
rol secundar dintr-o minis-
erie – Tom Berenger, cel

mai bun regizor, cel mai
bun scenariu, cel mai bun
casting, cel mai bun montaj,
cele mai bune coafuri și cea
mai bună coloană sonoră,
cel mai bun montaj și cel
mai bun montaj de sunet.

Filmări în România
Miniseria este produsă de

History Channel și a fost
realizată integral în Româ-
nia, la Studiourile Castel
Film. Primul episod, difuzat
în data de 28 mai (Memorial
Day în SUA) s-a bucurat de
un succes neașteptat, cu o
audiență de 13,9 milioane
de spectatori. În cele trei
episoade, „Hatfields & Mc-
Coys“ descrie rivalitatea
dintre familiile Hatfield și
McCoy, în primii ani după
încheierea Războiului Civil
din Statele Unite. Filmările
pentru miniserie au avut loc
în 2011, în mare parte la
studiourile Castel Film, dar
și în localități din județele
Argeș și Brașov și s-au
întins pe o durată de 13
săptămâni, timp în care
Kevin Costner s-a aflat în
România.

Filmul turnat de Kevin Costner, în Cheile 
Râşnoavei, 16 nominalizări la premiile Emmy

Reprezentanţii instituţiei
au postat pe site-ul
casbv.ro lista cu 7.352 de
acte administrative fiscale,
respectiv decizii de im-
punere emise în perioada
aprilie-iunie 2012. Oa-
menii nu vor mai fi
înştiinţaţi şi acasă cu
privire la această datorie
aşa că trebuie să se docu-
menteze pe internet, iar
apoi… să stea la coadă la
CASJ Braşov.

Pe site-ul instituţiei sunt

postate doar numele dator-
nicilor, cu adresa completă
şi numărul decizii de im-
punere, fără a fi men-
ţionată şi suma datorată.
Conform anunţului postat
de şefii Casei: „Actele ad-
ministrative fiscale pot fi
consultate de titularii aces-
tora la sediul CASJ Bra-
şov. Prezentele acte
administrative fiscale se
consideră comunicate în
termen de 15 zile de la data
afişării anunţului şi pot fi

contestate în termen de 45
zile de la data afişării, pre-
zentând documente dove-
ditoare. Dacă aveţi
nelămuriri în legătură cu
acest anunţ, vă puteţi
adresa la ghişeele de la
sediul CASJ Braşov (cam-
era 1) sau la numărul de
telefon 0268 547.680“.
Ceea ce înseamnă că din
nou vor fi cozi infernale în
faţa CASJ, la care braşo-
venii de pe „lista ruşinii“
sunt obligaţi să stea.

CAS a publicat o nouă listă 
a datornicilor la Sănătate

La ora 23.00, la închieierea
votului pentru referendum, în
judeţul Braşov, prezenţa la
urne a fost de aproape 43%,
mai scăzută cu puțin peste un
procent față de prezența la
alegerile locale de luna
trecută. 86,26 la sută dintre
braşovenii care au participat la
referendum votând pentru
demiterea preşedintelui Traian
Băsescu, iar 12,39 la sută
împotrivă.

Aproape 43%
Potrivit directorului Direc-

ţiei Judeţene de Statistică
Braşov, Ion Popescu, la urnele
de vot s-au prezentat 221.945
de cetăţeni, reprezentând
42,91 la sută din totalul de
517.220 de persoane cu drept
de vot din judeţul Braşov.
Dintre aceştia, 191.450
cetăţeni (86,26 la sută) au
votat „DA”, 27.503 cetăţeni

(12,39 la sută) au votat „NU”,
iar 2.992 de voturi (1,34 la
sută) au fost declarate nule.
Listele permanente şi cele su-
plimentare au fost predate la
BEC, urmând a fi verificate de
Autoritatea Electorală Per-
manentă. 

Au votat foarte mulți turiști
Cea mai mare prezenţă la

vot s-a înregistrat la Bran, cu
13 procente peste sută la sută,
aici votând mai mulți turiști.

Procente interesante s-au în-
registrat și la Predeal. Aici,
numărul turiștilor care au
votat în stațiune a fost sensibil
mai mare decât votanţii cu
domiciliul stabil în Predeal.
Multe persoane au votat pe
liste suplimentare şi în mu-
nicipiul Săcele, la două dintre
secţiile de votare din localitate
votând peste 100 de persoane
din afara municipiului Majori-
tatea au fost bucureşteni aflaţi

în tranzit prin Săcele. Cea mai
mică participare pare a fi la
Racoş, unde au votat doar
19,17% din alegători la ora
20.00.

Deţinuţi, foarte 
implicaţi politic

Aproximativ 600 de per-
soane private de libertate de la
Penitenciarul Codlea şi din
arestul Inspectoratului de

Poliţie Judeţean Braşov au
fost prezenţi la referendum.
La Penitenciarul Codlea, peste
90% dintre deţinuţii cu drept
de vot, respectiv 564 de per-
soane, au votat la urna spe-
cială amplasată în incinta
instituţiei. La Penitenciarul
Codlea sunt încarcerate 742
de persoane, însă doar 618 în-
deplinesc condiţiile prevăzute
de lege în vederea exercitării

dreptului de vot, iar dintre
acestea 564 şi-au exprimat în
scris dorinţa de a-şi exercita
acest drept şi au votat. De
asemenea, alte 20 de persoane
aflate în arestul IPJ Braşov şi-
au exprimat dorinţa de a
vota.Pe lângă cei încarcerați,
au fost și alți cetățeni au solic-
itat urna mobiulă. BEJ Brașov
a înregistrat pentru ziua votu-
lui 1.094 de astfel de cereri. 

Vot cu prezenţă redusă
u Referendumul a fost neinteresant pentru mai mult de jumătate dintre brașoveni

Biroul Electoral Judeţean Braşov a primit ieri, de la
începerea referendumului şi pînă la ora 17.00, un
număr de cinci contestaţii, toate fiind respinse ca
neîntemeiate. Contestaţiile au fost depuse de
alegători cu domiciliul în municipiul Braşov, care au
reclamat că nu au fost lăsaţi să voteze în altă secţie
de votare în afara celei unde sunt arondaţi. Chiar şi
un grup de angajaţi ai hotelurilor din Poiană, au
reclamat că, datorită faptului că sunt de serviciu, nu
vor putea ajunge la timp să voteze la secţiile de
votare din apropierea domiciliului lor şi solicitau să
voteze la o secţie de votare din Poiană.

u Cinci contestaţii respinse
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CRIMELE NU SE MAI PRESCRIU. Mii de dosare sunt înregistrate la Poliţie cu autor necunoscut.
Printre acestea,  se numără chiar şi câteva dintre cele mai sângeroase crime petrecute în
Braşov. Până în acestă primăvară, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal, crimele se
prescriau după 15 ani. Acum, astfel de dosare nu se mai închid niciodată. 

Cronica
u Autorii celor mai cumplite asasinate din

trupul tinerei care urma să îm-
plineasca 28 ani în 11 martie
2003. Unul dintre ele în cap,
un altul în inimă, iar al treilea
în cutia toracică. Anchetatorii
au spus că Doru Fătulescu și-
a băgat țeava carabinei în
gură, iar glonțul l-a lasat fără
cap. Asupra variantei oficiale
s-a pus însă un mare semn de
întrebare după ce s-a aflat ca
Fătulescu fusese interogat cu
câteva zile înainte de DNA
(PNA la vremea respectivă -
n.r.) pentru legăturile cu un
italian suspectat de legături cu
mafia.

Farmaciste ucise la
sfârşit de program

Seara zilei de 6 decembrie

2004 a fost una extrem de
agitată pentru polițiștii și
procurorii brașoveni, care au
fost chemați la un jaf armat,
cu două victime, petrecut în
incinta Farmaciei „Thea“ de
pe Bulevardul Victoriei. Două
farmaciste au fost împușcate
în cap de un bărbat rămas
până acum necunoscut, care a
furat încasările din ziua
respectivă. Una dintre farma-
ciste a murit pe loc, iar cealaltă
și-a dat sufeltul câteva ore mai
târziu, la spital. Imediat după
crimă, a apărut un suspect
principal, Alexandru Dia-
conescu, un brașovean care
locuia la București. În cazul
dublului asasinat de la farma-
cie, principalul suspect a fost
achitat defintiv. Aşa că s-a

dechis un nou dosar, cu autor
necunoscut. Daniel Cistian,
soţul uneia dintre farmacistele
ucise, este însă convins de
vinovăţia lui Alexandru Dia-
conescu. „S-a lăsat un crimi-
nal în libertate. Niciuna dintre
instanţe nu a ţinut cont de pro-
bele ştiinţifice din dosar, care
îl indică pe Diaconescu ca
fiind autorul“, susține Cistian.
Cazul farmacistelor ucise în
2004 a fost o premieră în
justiţia din România. A fost
primul caz din ţară în care s-
au folosit probe tehnico-
ştiinţifice. Pentru realizarea
acestora, statul român a plătit
aproximativ două miliarde de
lei vechi. Anchetatorii nu au
reuși, însă, să găsească  arma
crimei. 

Ucigaşi 
nevăzuţi, la Şirnea

La mai puțin de un an de la
teribila crimă de la farmacie,
anchetatorii au fost din nou
puși în fața unui caz la fel de
complicat. În august 2005, la
Sirnea, o familie de bătrâni a
fost măcelărită cu bestiali-
tate, pentru a ascunde, cel
mai probabil, urmele unui
jaf. Elena şi Nicolae Istrate,
de 63 ani, respectiv 69 ani,
au fost maltrataţi şi împuşcaţi
în cap, în casa lor din satul
Şirnea. Anchetatorii i-au
găsit pe bătrâni zăcând într-o
baltă de sânge, cu capetele
zdrobite şi feţele desfigurate
de lovituri. Cercetările au
stabilit că soţii Istrate au fost

Județul Brașov a fost în ul-
timii 20 de ani scena unor
teribile crime, fapte comise cu
o violență extremă. Cele mai
teribile omoruri au fost
săvârșite cu arme de foc, iar
în alte cazuri victimele au fost
maltratate de către agresori.
Cutremurător este însă faptul
că după ani în șir de
„cercetări“, anchetatorii nu au
reușit să dea de urma unora
dintre agresorii care și-au ucis
fără milă victimele. Dosarele
au rămas înregistrate cu
rezoluția AN  (Autor Ne-
cunoscut).

Noul Cod Penal nu-i
mai iartă pe autorii
crimelor vechi

Noul Cod Penal prevede
însă ca faptele de omor să nu
se mai prescrie după 15 ani,
cum era legea până acum, ast-
fel că anchetatorii mai au
șanse să bage după gratii
vechii criminali pe care îi vor
găsi. „Poliția Brașov are în
lucru șase cazuri dificile, care
au rămas deocamdată cu au-
tori necunoscuți. Cel mai
vechi caz este «Gaboreanu»,
din 1998, urmat de uciderea
soților Fătulescu, dispariția
Elodiei Ghinescu, crima de la
Farmacia Thea, uciderea
celor doi soți de la Șirnea și
jaful armat de la casa de
schimb valutar de pe B-dul 15
Noiembrie, din 2009. Din
fericire, Codul Penal s-a
schimbat, iar din această
primăvară crimele nu se mai
prescriu după 15 ani, cum era
până acum, astfel că autorii
pot fi condamnați, dacă sunt
găsiți, și după 20 de ani sau
mai mult“, a spus comisarul
șef  Liviu Naghi, purtătorul de
cuvânt al IPJ Brașov. 

Crima 
din 1995 s-a prescris

Totuși, au fost și crime
odioase ale căror autori
necunoscuți pot dormi liniștiți
pentru că faptele lor au fost
deja prescrise. Este vorba, de
exemplu, despre ucigașul
vânzătoarei de la un magazin
de pâine de pe Calea
Bucureșt., crimă petrecută în
22 mai 1995. „Lângă tejghea,
anchetatorii au găsit o baltă de
sânge. Pe trupul fără viață al
vânzătoarei se vedeau urmele

a 17 lovituri adânci de cuți,
una chiar în inimă. Era tăiată
la degete, pe mâini, pe piept
și pe spate. Lama cuțitului îi
crestase și fața. Dovada că se
luptase pâna la capăt. Când
criminalul a înșfăcat banii și a
fugit nevăzut de nimeni, fe-
meia încă trăia. Urmele de
sânge arătau că s-a târât spre
ușa, încercând să iasă din
magazie. Au fost furați
252.000 de lei“, scria presa
vremii. Cercetările pe care le-
au făcut politiștii n-au dus la
nici un rezultat, iar după 15
ani, fapta s-a prescris.

Şeful valutiştilor,
măcelărit şi jefuit

Cazul valutistului Adrian
Gaboreanu, ucis cu 19 lovi-
turi de cuţit, în 1998, în pro-
pria maşină, rămâne un
mister pentru anchetatori,
fiindcă nu au reuşit nici după
14 ani să îl găsească pe
ucigaş. Maşina Audi a fost
găsită pe drumul de centură
de la CET, iar cadavrul va-
lutistului zăcea pe bancheta
din spate. Pe trupul lui Adrian
Gaboreanu, poliţiştii au găsit
urmele a 19 lovituri de cuţit,
tăieturi şi urme de lovire cu
bâta. Din maşină lipseau
11.000 de mărci germane,
brăţara, lanţul de aur şi tele-
fonul mobil al lui Gaboreanu.
Din 2006, cazul a fost preluat
de Parchetul General şi este în
continuare „în lucru“. Între
timp, însă, familia lui Gabore-
anu a fugit din țară, soția lui
fiind speriată de amenințările
pe care le-a primit.

Execuţie în stil mafiot
O altă crimă care a șocat

Brașovul și întreaga țară a fost
chiar în a doua zi de Crăciun
din 2002. Soții Gabriela și
Doru Fătulescu fost găsiți în
seara 27 decembrie,
împușcați, în propriul aparta-
ment de pe strada
Hărmanului. Varianta Poliției
a fost că asupra Gabrielei
Fătulescu s-a tras cu o armă
de vânătoare ZB 1, cu glonț.
Arma era a lui Doru
Fătulescu, care avea
autorizație pentru ea. În
apartament a mai fost găsită o
armă a tânărului, un pistol cu
gaze. La autopsie, medicii au
descoperit trei gloanțe în

Cadavrul lui Gaboreanu a fost găsit în mașină, la marginea orașului. Fusese ucis cu 19 lovituri de cuțit



Alte două cazuri celebre au adus Brașovul în atenția
opiniei publice din întreaga țară. Este vorba despre
dispariția fără urmă a avocatei Elodia Ghinescu și de-
spre uciderea la comandă a soției avocatului Victor
Teodorescu. 
DOSARUL ELO-
DIA. Cazul a
fost deschis la
sfârșitul lui au-
gust 2007, ime-
diat după dispa-
 riția de acasă a
avocatei căsă -
to rită cu ofițerul de poliție Cristian Cioacă. În urma
cercetărilor, polițiștii au găsit urme de sânge și alte
probe în apartamentul celor doi care i-au făcut să îl
includă pe Cioacă în cercul de suspecți. În octombrie
2007, într-o zonă împădurită dintre Poiana Brașov și
Râșnov, pe fundul unei râpe, au fost găsite o uniformă
de polițist murdară, câteva fotografii cu Elodia, o sticluță
de parfum și o pereche de mănuși cu urme de sânge,
pe care s-a găsit ADN-ul celor doi soți. Cu toate suspi-
ciunile de vinovăție, Cioacă nu a fost arestat, din cauza
lipsei probei principale – cadavrul Elodiei Ghinescu. 
CRIMĂ LA CO -
MANDĂ. Violeta
Teodorescu, în
vârstă de 45 de
ani, soţia avo-
catului braşo -
vean Victor Te-
 o dorescu, a fost
găsită moartă în locuinţa sa, în 29 martie 2011. Ea a
fost înjunghiată cu un cuţit de 25 de ori în gât, iar la cap
avea 15 lovituri cu un corp dur. Principalul suspect,
Erwin Victor Preşmereanu, în vârstă de 21 de ani, a
ajuns după gratii după ce amprentele sale au fost
găsite la locul faptei. În timpul procesului au ieșit la
iveală dovezi că Teodorescu l-a plătit pe Preşmereanu
pentru a-i ucide soţia, în contul unei datorii de 60.000
de euro. 

O crimă care a șocat întreaga țară a
fost cea săvârșită în august 2008 de
Ionuț George Nicolae, un
taximetrist în vârstă de 26 de ani.
Bărbatul le-a sechestrat și omorât
cu bestialitate pe două tinere din
Brașov, de la care luase mai multe
sume de bani. Aflat în arest preventiv pen-
tru comiterea celor două crime, Ionut George Nicolae
a murit, în martie 2009, în Penitenciarul Codlea după
ce a fost strangulat de colegul său de celulă cu care se
luase la bătaie. 
De o moarte la fel de violentă a avut
parte și ucigașul studenței din
Făgăraș. În urmă cu doi ani, Daniel
Iordan, de 29 de ani, a înjunghiat-
o pe Lucia Crișan, a violat-o si apoi
i-a dat foc de vie ca să-și ștearga
urmele. Scena de groază s-a petrecut
în casa din Făgăraș unde fata locuia împreună cu fa-
milia ei. Condamnat la puşcărie pe viaţă, Daniel Iordan
a murit, la începutul lunii iunie, ucis de colegul de celulă
din Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Mărgineni.
A fost lovit cu un scaun în cap. 

SERIAL 

Gazeta Braşovului l Săptămâna 1 - 7 augustCazul şefului valutiştilor, măcelarit în 1998, dublul asasinat al soţilor Fătulescu din 2002, executarea
unui cuplu de bătrâni în 2005 sau dubla crimă de la farmacia Thea se numără printre asasinatele
petrecute în judeţul Braşov, învăluite încă în mister. Începând din acest număr, „Gazeta Braşovului”
începe un serial de investigaţii, în care va încerca să afle de ce s-au împotmolit aceste cercetări.
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neagră
Brașovul ultimilor ani nu au fost încă prinși

mai întâi bătuţi cu bestiali-
tate, apoi agresorii i-au
împuşcat în cap, cel mai
probabil cu un pistol de cali-
bru 9 mm, după care le-au
tăiat gâtul. După crimă, oa-
menii legii au alcătuit un cerc
de suspecţi, iar una din
ipotezele de lucru pe care au
mers a fost jaful, fiindcă soţii
Istrate erau oameni înstăriţi.
Agoniseala lor de-o viaţă se
concretizase în bani, bijuterii
din aur şi alte bunuri de val-
oare, pe care le ţineau în
casă. Cu puţin timp înainte
de crimă, bătrânii se
hotărâseră să-şi vânda casa şi
gospodăria din Şirnea şi să se
mute la Râşnov. Investiga-
torii n-au reuşit să stabilească
nici până azi ce bunuri au

dispărut exact din casa lor.
Nici acum anchetatorii nu au
găsit un vinovat. „S-a făcut
tot ce s-a putut şi nicio urmă
nu a rămas pe dinafară. Toţi
suspecţii au fost verificaţi la
sânge, dar rând pe rând au
fost excluşi. Există probe
concludente care pot dovedi
autorul, numai că acesta a
rămas neidentificat“, a expli-
cat, la vremea respectivă,
procurorul Alen Toroiman
din cadrul DIICOT Braşov.

Jaf în văzul lumii
Cel mai recent dosar rămas

cu autor necunoscut este cel
al jafului armat de la casa de
schimb valutar de pe Bule-
vardul 15 Noiembrie, din 29

ianuarie 2009. Atunci, un an-
gajat, Ciprian Ion, şi un
braşovean cu simţ civic,
Gheorghe Lala, şi-au pierdut
viaţa, în mod dramatic, după
ce au fost împuşcaţi, iar un
alt angajat al casei de schimb
valutar a rămas mutilat pe
viață, fără un ochi după ce a
fost și el împușcat. Ancheta-
torii au un cerc de suspecţi,
dar atât. „În momentul de
faţă nu există niciun învinuit,
dar avem un cerc de suspecţi,
care este limitat. Este în con-
tinuare un dosar cu autor ne-
cunoscut. S-a făcut expertiză
balistică, ADN, fizico-
chimică şi de imagini, dar
acestea nu au putut deter-
mina autorul“, au spus atunci
procurorii. 

Anchetatorii au întocmit
imediat un cerc de suspecți și
au efectuat mai multe
percheziții la o casă de pe
strada Cezar Boliac, aflata
chiar în vecinătatea sediului
Poliției Brașov. Au fost ridi-
cate mai multe bunuri și toata
curtea a fost săpată în căutare
de probe. Rezultatul însă nu a
fost cel scontat. Pe parcursul
anchetei au existat doi
suspecți, cetățeni moldoveni,
implicați de-a lungul timpului
în jafuri similare, Serghei
Gorbunov și Serghei
Gribenco. Anchetatorii nu au
reușit, însă, să dovedească
participarea lor la jaf, astfel că
cei doi sunt cei doi moldoveni
sunt cercetați pentru alte
infracțiuni. 

u Criminali ucişi în puşcărie

u Crime celebre între soţi

Farmacia „Thea”, scena teribilei
crime duble de pe Bulevardul Victoriei

În celebrul jaf armat de pe Bulevardul 15 Noiembrie au existat
mai mulți suspecți, dar nu s-a găsit niciun vinovat

Soții Fătulescu au fost executați în stil mafiot în apartamentul lor de pe strada Hărmanului
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Andrei Dinu

Anul acesta, Aurelia Soci a
devenit Miss Longevitate, iar
secretul vârstei sale ține de
credința în Dumnezeu și o
viață cumpatată, mâncare
sănătoasă și plimbări în aer
liber. „Nu am fost prea
mândră de titlul de cea mai
frumoasa brașoveancă, dar
acum sunt mândră de vârsta
mea“, a spus Aurelia Soci.

Femeia este și acum plină
de viaţă şi cântă şi astăzi la
pian. Braşoveanca şi-a
sărbătorit frumoasa vârstă de
102 de ani alături de cele
două fiice, Minerva şi Mon-
ica, dar și alte rude și prieteni
au ținut să o felicite de ziua
ei.

Rica, așa cum îi spune
toată lumea, spune că a ajuns
la această vârstă pentru că a
ştiut mereu să zămbească, să
fie cumpătată şi să respecte,
cu stricteţe, orele de somn. S-
a născut pe 25 iulie 1910, la
Braşov, într-o familie de
vechi negustori de mătăsuri.
Chiar dacă părinţii ei au
divorţat atunci când avea
numai 8 ani şi a fost crescută
de o mamă vitregă,
braşoveanca a absolvit Liceul
Johannes Honterus, după
care a studiat pianul, pictura

şi limbile străine la Institutul
Maicelor Ursuline din Sibiu.
„Tatăl meu a fost în război la
Praga. Acolo a cunoscut-o pe
mama vitregă și s-a întors în
țară cu dânsa, a divorțat de
mama mea bună și s-a
căsătorit cu cehoaica, care
avea o educație deosebită și
care a căutat și pentru noi, la
fel, să avem o pregătire bună

pentru viață. A fost o mamă
foarte bună, Domnezeu să o
odihnească...“, își amintește
Rica Soci. „Mama a fost şi
este un om echilibrat, o fe-
meie cu viziune a vieţii foarte
sănătoasă, o persoană care nu
a fost vreodată invidioasă.
Mă bucur că o aniversăm din
nou şi că este sănătoasă“, a
spus fiica ei, Monica Sandu.

Cea mai frumoasă
braşoveancă

Centenara îşi aminteşte, cu
nostalgie, că a ajuns să fie
aleasă cea mai frumoasă fe-
meie a oraşului de la poalele
Tâmpei, în anul 1928, şi asta
dintr-o pură întâmplare. „M-a
rugat o prietenă să merg cu ea
să se înscrie la concurs. Când

am ajuns acolo, cei din
comisie m-au întrebat de ce
nu mă înscriu şi eu, după care
chiar au insistat. Am acceptat
şi aşa am ajuns să fiu aleasă
Miss Braşov. Dar asta a fost
aşa de demult… Fosta-i lele
când ai fost, vorba aia”, râde
femeia. După ce s-a bucurat
de tinereţe, pentru mai bine de
doi ani, Rica a fost profesoară
de muzică la un liceu din
Săcele. Şi-a oprit însă activi-
tatea de dascăl în 1935 când
s-a căsătorit.

După numai 7 ani de
căsnicie, femeia a divorţat,
moment în care fiicele ei,
Minerva şi Monica, au fost
despărţite. Minerva, cea mai
mică dintre ele a rămas cu ea
şi este cea care o îngrijeşte şi
astăzi, pe când Monica a fost
crescută de tatăl ei. După
divorţ, Aurelia Soci s-a anga-

jat ca secretară la Uzina Trac-
torul, de unde a ieşit la pensie
după 27 de ani de activitate.

Secretele 
unei vieţi de basm

Acum, la 102 ani, fosta
Miss Braşov este încă în
formă. Secretele ei spune că
sunt: mesele echilibrate, re-
spectarea orelor de somn,
plimbările prin natură şi muz-
ica. Alţi trei aşi pe care i-a
avut în mânecă de-a lungul
vieţii au fost: calmul, buna or-
ganizare şi optimismul.
„Mama niciodată nu îşi iese
din fire. A primit de toate de
la viaţă, dar le-a primit ca pe
ceva normal şi nu a disperat.
A căutat soluţii şi optimismul
a caracterizat-o o viaţă
întreagă”, spune fiica ei, Min-
erva Timariu. 

Nici faptul că Miss Braşov
1928 provine dintr-o familie
de longevivi nu poate fi igno-
rat. Rica Soci spune că
unchiul ei a reuşit să ajungă la
vârsta de 100 de ani, iar sora
ei a trăit până la 96 de ani. Fe-
meia este însă convinsă că a
ajuns la venerabila vârstă de
102 ani și datorită firii sale
blânde. „Bunătatea de citește
pe față. Eu, la etatea mea, ar
trebui să fiu plină de riduri,
dar nu sunt pentru că bunul
Dumnezeu a văyut cât de
mult am încercat eu să ajut pe
cei din jurul meu...“, crede
Rica. 

Singurul regret Aureliei ei
este că fiicele ei nu i-au oferit
veselia şi surâsul vreunui
nepot. Tot ce îşi mai doreşte
acum este: „să cad precum ar-
borii, direct din picioare. Să nu
fiu nevoită să zac la pat, să îi
chinui şi pe cei de lângă
mine", a încheiat Aurelia Soci.

În ciuda vârstei, Aurelia Soci  nu a renunțat la pasiunea sa de a cânta la pian

Miss Braşov 1928 a ajuns, 
la 102 ani, Miss Longevitate

u Pianistă desăvârşită
Pianul, marea pasiune a vieţii ei continuă să îi
aducă zâmbetul pe buze şi astăzi. Cu toate că nu
mai vede bine din cauza unei boli pentru care nu
există leac, Rica îşi mai încântă din când în când
vecinii cu acorduri de pian. „Am avut noroc ca la
vârsta de opt ani mama vitregă mi-a cumpărta o
pianină și mi-a plăcut. Am făcut cu multă dragoste
muzică“, spune femeia. 

uAurelia Soci are 102 ani și dincolo de o educație aleasa și amintiri de care românii
abia mai citesc din romane, se laudă cu titlul de Miss Brașov câștigat în 1928
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În 1928, când avea 18 ani, 
Rica a ajuns din întâmplare Miss Brașov
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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 Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Dușuri 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 naștere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mures)
Program: Luni, 14-22, Marți-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70

7
Terapiile alternative sunt o soluţie ieftină şi la 
îndemâna oricui pentru rezolvarea diverselor probleme
de sănătate fizice şi psihice, având rezultate bune 
în majoritatea afecţiunilor.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 1  - 7 august

SĂNĂTATE

În Antichitate, din cauza
lipsei medicamentelor, se
aplicau tratamente naturiste.
Bolnavii erau trataţi prin
arome, muzică şi prin culo-
rile din interiorul templelor.
Iată că aceste tehnici de vin-
decare au revenit. Înţelepţii
orientali consideră că
afecţiunile acute şi cronice
pot fi supuse terapiei prin cu-
lori. La baza vindecării prin
culori stau roşu, oranj, gal-
ben, verde, albastru, indigo şi
violet (ROGVAIV).

Azi, muzica este utilizată
pentru destindere şi trata-
ment în numeroase instituţii,
pentru tratarea unor bolnavi
cu afecţiuni psihice, meloter-
apia dovedind rezultate
benefice în tratarea unei
palete de afecţiuni printre
care stările depresive, anx-
ioase, insomniile, tulburările
vegetative etc.

Ce este 
cromoterapia?

Cromoterapia se bazează
pe vechea artă a utilizării cu-
lorilor şi a luminii în tratarea
afecţiunilor sau a bolilor de
orice fel. Practicanţii cro-
moterapiei cred că prin uti-
lizarea culorilor din mediul
nostru este posibilă o
îmbunătăţire a calităţii vieţii
şi a sănătăţii noastre.

Primele forme ale acestei
terapii includeau utilizarea

cristalelor colorate sau a lu-
minii solare. Mulţi prac-
ticanţi combina cromoterapia
cu alte terapii comple-
mentare precum aromoter-
apia, masajul, cristaloterapia
şi yoga.

Principiile 
cromoterapiei

La baza cromoterapiei sta
faptul că, corpul uman ab-
soarbe lumina care este
formată din spectrul de cu-
lori. Fiecare culoare din

spectru are o anumită
lungime de undă, frecvenţă şi
energie asociată ei. Culorile
pe care le absorbim în corpul
nostru au efect asupra sis-
temului nervos, sistemului
endocrin şi a eliberării de
hormoni sau a altor substanţe
organice. De asemenea,
acestea pot afecta energiile
mai subtile ale chakrelor,
mentalul, emoţionalul, pre-
cum şi starea fizică şi psihică
a omului.

Simptomele afecţiunilor

sunt semne ale unei lipse sau
utilizări nepotrivite a culo-
rilor şi luminii, de către
celulele şi organele corpului
uman. Acest lucru se poate
datora unor factori precum
modul de viaţă, mediul în
care trăim etc. Din fericire,
această lipsă de echilibru
poate fi corectată prin uti-
lizarea selectivă a frecven-
telor culorilor. Există mai
multe metode prin care se pot
transmite frecvenţele culo-
rilor către corp.

Beneficiile 
cromoterapiei

Terapeuţii care folosesc
cromoterapia, sugerează că
partea vizibilă a spectrului de
culori poate afecta atât
mintea, cât  şi corpul uman.
Aceştia iau în considerare
aura energetică umană pe care
doar puţini dintre noi o pot
observa.  Apoi, terapeuţii iau
în considerare dosarul med-
ical şi starea prezenţa de
sănătate a unei persoane pen-
tru a observa aura prin con-
centrare. Aceştia consideră că
fiecare organ, parte a corpu-
lui, stare emoţională sau
mentală răspunde la o anu-
mită culoare. Observând cu-
lorile din aură energetică a
unei persoane, ei pot utiliza
anumite culori pentru reme-
dierea afecţiunilor.

Culorile pot fi de asemenea
utilizate în practică me-dicală
comună, pentru tratarea
icterului de care su-feră nou-
născuţii şi a altor afecţiuni.
Culorile mai sunt utilizate şi
în terapiile complemetare
pentru a întări sistemul imu-
nitar şi a asigura însănătoşirea
pe cale naturală.

Cromoterapia poate trata o
mulţime de probleme, inclu-
siv cele legate de condiţiile de
stress, cum ar fi: insomnia,
anxietatea, astmul, devieri de
comportament, depresia etc.
În special această poate ajuta

la recuperare după operaţii
sau boli grave. De asemenea,
cromoterapia poate ajuta la
creşterea nivelului creativ şi
în procesul de învăţare.

Meloterapia alungă
stresul şi oboseala

Datorită influentelor so-
nore armonioase, terapia prin
muzică este folositoare în
special pentru calmarea
stărilor de nervozitate şi pen-
tru calmarea emoţiilor. Cu
ajutorul meloterapiei pot fi
tratate stările depresive, stre-
sul, surmenajul intelectual
ori diferitele dureri fizice.

Spre exemplu, în antichi-
tate, soldaţilor care urmau să
plece la luptă li se aplicau
tratamente sonore pentru
îndepărtarea deprimării, a
fricii sau a emoţiilor.Pe ace-
laşi principiu se merge şi în
cazul bebeluşilor care, în
momentul în care devin
neliniştiţi, poţi fi calmaţi de
îndată cu ajutorul cântecelor
de leagăn.

La Paradisul Acvatic, grota
de relaxare este locul în care
găsiți toate aceste beneficii.
Grota este o încăpere liniştită
în care vă puteţi destinde
stând întinşi pe o banchetă
încălzită, înveliţi fiind de o
pătură de apă caldă, vizi-
onând proiecţii cu diferite
tematici şi ascultând sunete
din natură.

Terapia cu muzică, apă şi culori



Pe modelul consacrat la
București, USL Braşov
încearcă să preia toate
pârghiile puterii și la
Brașov. Pentru ultima
redută pedelistă, Primăria,
majoritatea uselistă din
Consiliul Local duce o luptă
aprigă, călcând cu
nonșalanță peste legi. Prac-
tic, majoritatea din CL, a
votat la ultima ședință,  tre-
cerea atribuţiilor primarului
la viceprimari și numirea
unui director al Primăriei
care preia cele mai impor-
tante atribuții ale primaru-
lui. În spatele „loviturii de
stat” locale stau interese la
fel de mari ca și la
București. „Pușcăriabilii”
sunt însă alții.

Consiliul Local a luat
atribuţiile primarului

La şedinţa extraordinară a
Consiliului Local de luni,
consilierii USL şi PP-DD au
votat o nouă organigramă a
aparatului de specialitate a
primarului. Potrivit aces-
teia, Primarul devine subor-
donatul Consiliului Local
iar cele mai importante
atribuţii sunt trecute în sub-
ordinea viceprimarilor. Pen-
tru majoritatea din CL nu a
mai contat ce spune legea.
În articolul 6 din legea
administraţiei publice locale
scrie negru pe alb: „În
relaţiile dintre Consiliul
Local şi Primar nu există ra-
porturi de subordonare”. De
altfel, Brașovul a mai trecut
printr-o situație
asemănătoare în timpul ul-
timului mandat al fostului
primar, Ioan Ghișe, când
Consiliul Local a preluat
abuziv atribuțiile executie
ale primarului, blocând
timp de mai mulți ani dez-
voltarea orașului.

Post pregătit 
pentru omul 
afaceristului Hogea

Conform noii organi-
grame, USL a desfiinţat
postul de administrator pub-
lic, ocupat prin concurs de
fostul viceprimar Miklos
Gantz şi a înfiinţat un post
de Director General care
preia Direcţia Economică,
Relaţiile Externe şi Ges-
tionarea Patrimoniului.
Până acum aceste direcţii se
aflau în subordinea directă a
Primarului, având în vedere
că el este, conform legii, or-

donatorul principal de cred-
ite. „Gazeta Brașovului” a
dezvăluit în numărul 20,
trocul făcut între PSD și
partidul lui Dan Dia-
conescu. Conform unor
surse din USL, noua majori-
tate format împreună cu
partidul lui Dan Diaconescu
ar urma să-l propulseze pe
președintele local al PPDD,
Ovidiu Fodor în postul de
city-manager al Primărie. În
spatele înțelegerii stau, con-
form mai multor surse, in-
teresele principalului
finanțator local al respec-
tivului partid, controver-
satul Petrică Hogea. Ovidiu
Fodor a condus de-a lungul
timpului mai multe afaceri
ale milionarului Hogea. Ca
și la ședința de constituire a
noului CL, Petrică Hogea a
fost prezent și la ședința
care a statutat înființarea
postului care ar trebui ocu-
pat de omul său de în-
credere.

Viceprimarii preiau
atribuţiile primarului

Tot prin încălcarea legii,
consilierii majorității au luat
atribuţiile Primarului şi le-
au dat viceprimarilor. Ast-
fel, viceprimarul Adrian
Atomei se va ocupa de
Biroul Autorizări
Construcţii, Serviciul Ame-
najarea Teritoriului şi

Gestiune date Urbane, Ser-
vicul Administrare Patrimo-
niu şi Urbanism Comercial,
Serviciul Cadastru, Registru
Agricol şi Fond Funciar,
Compartimentul Salvamont
şi întreaga Direcţie Juridică.
Tot în subordinea sa a fost
trecut şi secretarul
Primăriei.

Viceprimarul Răzvan
Popa va avea în atribuţii
Compartimentul de Imple-
mentare şi Derulare
Proiecte, Compartimentul
Transport, Serviciul Ame-
najare Drumul Publice şi
Siguranţa Circulaţiei, Servi-
ciul Amenajare Zone de
Agrement, Serviciul Relaţii
cu Asociaţiile de Propri-
etari, Biroul de Informaţii
Publice şi Mass Media,
Biroul Cultură Evenimente
şi Biroul Resurse Umane. 

Cum interpretează
legea consilierii 
coalitiei USL-PP-DD

Prin această nouă
organigramă, Primarul va fi
de un simplu obiect de
decor în timp ce vicepri-
marii vor prelua puterea
efectiv. Este o încălcare
gravă a legilor şi a
Constituţiei având în vedere
că Primarul este ales direct
de populaţie, în timp ce vi-
ceprimarii sînt numiţi dintre
consilierii aleşi pe liste.

Consilierii USL au încălcat
grav şi articolul 38 din
Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale
referitoare la atribuţiile
Consiliului Local, care la
punctual e) menționează:
„CL aprobă, la propunerea
primarului, în condiţiile
legii, organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal
şi regulamentul de organi-
zare şi funcţionare a aparat-
ului propriu de specialitate,
ale instituţiilor şi serviciilor
publice, precum şi ale regi-
ilor autonome de interes
local. Consilierii PP-DD,
sprijiniți de USL, au
susținut, fără nicio bază, că
în articolul citat nu se
menţionează imperativ că
doar primarul aprobă organ-
igrama. Conform unei astfel
de logici, fiecare cetăţean
poate propune o
organigramă Primarului,
ceea ce este absurd.

Scripcaru acuză 
„interesul anumitor
persoane”

Dezamăgit de turnura pe
care o iau ședințele CL, pri-
marul George Scripcaru a
declarat că decizia de luni
va bloca activitatea
Primăriei şi implicit dez-
voltarea Braşovului. El a
acuzat noua majoritate din
CL că vrea să subordoneze

instituţia Primarului. „Le-
am propus să ne
concentrăm pe absorbţia de
fonduri europene, pe pro-
grame de dezvoltare și să
lucrăm în interesul
braşovenilor. Se pare că ei
doresc să lucreze doar în in-
teresul unor anumite per-
soane din anturajul lor”, a
declarat Scripcaru.

Ce explicaţii 
dau viceprimarii

Viceprimarul liberal
Adrian Atomei, întrebat de
ce nu a discutat cu Primarul
Scripcaru despre această
organigramă, înainte de a o

propune și susține în
ședință, a declarat, aparent
serios, că a vorbit cu alte
primării din ţară! Atomei nu
a putut da, însă, o explicație
logică. Mai precaut, vicepri-
marul pesedist Răzvan Popa
nu era sigur dacă noua
organigramă este legală şi a
declarat că aşteaptă
confirmări de la Prefectura
Braşov, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, Tri-
bunalul Braşov şi Curtea de
Apel Braşov. Patru instanţe
ce înseamnă timp pierdut
pentru punerea în practică a
proiectelor de dezvoltare a
Braşovului.

LOCAL
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„Fără să cunoască legea, consilierii PP-DD şi USL vor să subordoneze instituţia
Primarului Consiliului Local. Se pare că ei doresc să lucreze doar în interesul unor
anumite persoane din anturajul lor. Încă mai am răbdare să colabăram. Încă.
Urmează o vară fierbinte”                                 George Scripcaru, primarul Braşovului

„Lovitură de stat” 
la Primărie

u Prin mai multe hotărâri ilegale, majoritatea din Consiliul Local îl lasă pe primarul Scripcaru „suspendat”

u Care este interesul?

În anii ’90, Petrică Hogea a
devenit cunoscut în
Braşov după afacerea
„Duplex”, când, în plin
centrul oraşului, lângă
Piaţa Star, s-a înălţat o
construcţie masivă.
Conform unor surse,
alianța USL-PP-DD
urmează să decidă anularea
Hotărârii CL nr. 298 din 31 mai
2012, prin care chioșcurile Duplex ar urma să fie
demolate. Terenul pe care se a fla com plexul este
al Primariei, iar consilierii au anulat înțele gerea
cu Duplex ’91. Primarul Scripcaru are în plan
modernizarea zonei din preajma Teatrului „Sică
Alexandrescu” și extinderea Pieței Star, pro iecte
care, în cazul în care demolarea chioșcurilor Du-
plex va fi blocată de noul Consiliu Local, nu se
va mai putea realiza.

Viceprimarii Popa și Atomei l-au
lăsat pe Primar fără atribuții
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Unde a dispărut pâinea brasovenilor? Multe dintre asa-zisele privatizări, au făcut ca, practic, din
marile întreprinderi, în care acum 25 de ani munceau îsi câstigau existenta sute de mii de oameni,
să dispară pur si simplu. Campania „Gazetei Brasovului” va încerca să-i arate pe care au profitat e
pe urma distrugerii marilor uzine si complicitătăile pe care le-au avut cu clasa politică.
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CAMPANIE

Andrei Dinu

Una dintre puţinele între-
prinderi care a rămas în pi-
cioare este Rulmentul, închisă
însă, şi declarată şi falimentară
în aprilie 2007. Abia, după 40
de licitaţii eşuate principalele
active ale societăţii, au fost
cumpărate în februarie 2010
de firma Sigur Imob SRL, al
cărei acţionar unic este
Marcela Ţăndărică, cunoscută
ca per soană apropiată a con-
troversatului om de afaceri
co  văsnean Erdely Ede, în
schimbul sumei de 2,6 mil-
ioane de euro. Încă de atunci,
Erdely, consultant în cadrul
companiei, a anunţat că va
reînfiinţa o mică fabrică de
rulmenţi, însă, întreaga pro -
cedură de achiziţie a fost
blocată mai bine de un an, de
un aşa-zis proces de revendi-
care a activelor intentat de un
cetăţean german, care de fapt
nu exista în realitate.

Forţa de muncă, 
un impediment

Erdely a vrut să arate că
declaraţia sa de acum doi ani
nu a fost o glumă şi a anunţat
la începutul acestui an că îşi
reia intenţia de a da drumul la
fabrică şi chiar de a angaja
300 de muncitori în acest an.
Punerea în practică a poiectu-
lui se lasă însă aşteptată.

Primul impediment, l-ar re -
prezenta găsirea forţei de
muncă calificate, fiindcă,
mare parte dintre foştii anga -
jaţi ai uzinei au fost preluaţi de
compania germană INA
Schaeffler care şi-a dechis în
2005, la Braşov, o fabrică de
rulmenţi în care a investit 180
de milioane de euro. 

„Acum şi cei de la Schaef-
fler caută forţă de muncă
calificată, dar nu găsesc. Noi
ne-am gândit însă, la o altă
soluţie. Un sistem de tip club.
Adică, să-i angajăm pe foştii
angajaţi ai Rulmentul, care
acum sunt la pensie şi ar veni
pentru un ban în plus. Mulţi
dintre ei au lucrat o viaţă aici
şi au rămas nostalgici şi ar
dori să revină pentru un ban în
plus“, a explicat omul de afac-
eri, fără, însă, a da detalii de-
spre ce salarii ar putea  oferi. 

Cine este Erdely Ede? 
Conform Wikipedia,

Erdely Ede este un controver-
sat om de afaceri care a deval-
izat şapte agromecuri din ţară

şi alte foste întreprinderi de
stat din judeţul Covasna,
ţepuind statul cu sute de mil-
iarde de lei vechi, fapte pentru
care a făcut un an de puşcărie,
executat în perioada septem-
brie 2001 - septembrie 2002. 

A rămas doar nostalgia
Din uzină, acum au rămas

doar nişte hale, dărăpănate şi
nostalgia foştilor angajaţi.
Ieşiţi la pensie, mai mult
forţaţi, oamenii, îşi duc cu
greu traiul din pensiile
modice cu care au rămas
după zeci de ani de muncă.
Ideea redeschiderii fabricii le-
a surâs multora dintre cei
pentru care Rulmentul a fost
a doua casă, însă,
deocamdată, au rămas doar
cu aşteptările. Foştii angajaţi
îşi amintesc cu tristeţe cum
uzina a început să se năruie de
la un la altul, după Revoluţie,
şi din 7.000 de angajaţi, cât
erau în vremurile de glorie, să
rămână puţin peste 2.000.
Secţia de montaj era una din-
tre cele mai moderne, fiind
echipată de japonezi în anul
1970. După 1990 însă, nu s-a
mai investit nimic, aşa că uti-
lajele rămase sunt cu mult
depăşite.

Ziua de 27 aprilie 2007,
când practic s-au pus lacătele
pe porţile Rulmentul, grosul
angajaţilor fiind trimişi acasă,
a rămas în istoria uzinei.  

Uzina a rămas fără
marcă de rulmenţi 

Sigur Imob SRL, care şi-a
schimbat denumirea în URB
– Universal Rulmenţi Bear-
ings SRL, la începutul acestui
an, a cumpărat în pachetul de
2,6 milioane de euro mai
multe imobile întinse pe o
suprafaţă de opt hectare - Lab-
orator - Staţie de epurare, Hala
Mecanic şef, Spaţiu verde,
Pavilion administrativ, Con-
strucţii metalice, Parc Auto-
magazie centrală, Staţie
Hidrofoare, Drum I, Drum II.
Preţul pachetului a fost redus
succesiv, cu câte 25%, de la
valoarea iniţială, de 5,32 de
milioane de euro. Vânzare pe
bucăţi a uzinei a făcut însă, ca
marca RBR, care era a
societăţii Rulmentul, să fie
vândută. Acum, reprezentanţii
companiei braşovene încearcă
să negocieze cu cei care au
mai produs sub marca URB,
Rulmenţi Bârlad sau Koyo
Alexandria, pentru a putea
folosi această marcă folosită
pe vremuri şi de uzina
braşoveană. 

Utilaje răscumpărate
Marca URB este pe piaţă

din anul 1947 şi este apreciată,
atât pe piaţa internă, cât şi pe
piaţa internaţională, datorită
unui raport calitate-preţ foarte
bun, acoperind 80% din

tipodimensiunile de rulmenţi
utilizaţi pe plan mondial.

Erdely a precizat că pro-
ducţia de la Braşov va fi
orientată în special spre piaţa
asiatică (rulmenţi auto), iar în
vederea începerii producţiei
noua societate a cumpărat şi o
parte dintre utilajele societăţii
de la compania Silnef MG
SRL Braşov, care în august
2009, achiziţionase 10.000 de
tone de utilaje cu suma de 2,5
milioane de euro de la lichida-
torii fabricii. 

O bombă cu azbest?!
Dan Pecurariu, unul dintre

cei care au proiectat uzina,
acum patru decenii, a ţinut să
tragă un semnal de alarmă cu
privire la faptul că demolarea
vechilor hale, în vederea
derulării unui proiect imobil-
iar, poate produce o catastrofă
ecologică. Acesta a explicat
că, după anul 1964, când s-au
construit noile hale, acestea au
fost izolate în interior cu un
amestec pulverizat pe bază de
azbest, care este cunoscut ca
fiind o substanţă nocivă pen-
tru oameni, chiar cancerigenă.
„În ţară nu există nicio între-
prindere specializată în de-
montarea izolaţiilor cu azbest
pulverizat. Dacă cineva îşi va
asuma această sarcină după
principiul «lasă că merge şi
aşa», acela ar fi un criminal“,
este de părere inginerul.

Nostalgia redeschiderii 
uzinei Rulmentul SA

u Rulmentul Braşov, declarată falimentară în octombrie 2007, se degradează de la o
zi la alta, iar foştii angajaţi rămân cu speranţa că poate vor fi reangajaţi într-o bună zi 

u Licitaţie pentru mai multe active
Lichidatorii companiei Rulmentul SA, Casa de
Insolvenţă Transilvania şi RVA Insolvency Special-
ists, scot la vânzare, pe 9 august cantina companiei
şi o serie de hale care au rămas nevalorificate. Ast-
fel, preţul de strigare pentru cantina a fost stabilit la
331.134 de euro fără TVA. Cantina are o capacitate
de servire de 3.000 de locuri, având regimul de
înălţime parter plus etaj, cu o suprafaţă construită
de 1.189 de metri pătraţi şi o suprafaţă desfăşurată
de 2.378 de metri pătraţi. „Activul este compus din
teren intravilan în suprafaţă de 5.987 de metri
pătraţi, din care 4.727 de metri pătraţi teren liber şi
1.260 de metri pătraţi teren ocupat de construcţii”,
se arată în anunţul de vânzare. 
De asemenea, lichidatorii vor să vândă centrala
frigorifică şi halele Sculărie dispozitive şi Sculărie
matriţerie la preţul de 952.285 de euro fără TVA.
Cele două hale fuseseră ipotecate în favoarea com-
paniei Dapinia Trading, furnizorul de oţel al
societăţii, aceasta având de recuperat aproximativ
patru milioane de euro.

Uzina Rulmentul a fost vândută cu mare greutate pe bucăți iar în luna august urmează o nouă licitație

Foștii muncitori își aduc aminte cu nostalgie 
de vremurile bune ale fabricii de rulmenți
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• Singurul săptămânal gratuit
din Brașov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuție pe toată aria
județului Brașov
• Distribuție dedicată 
(la cererea clientului 
ziarul poate ajunge 
direct la targetul acestuia)

• Singurul ziar cu distribuție
adresată din Brașov (home 
delivery) - ajunge direct 
în cutiile poștale ale cititorilor
brașoveni

SOLICITARE OFERTE 
DE PUBLICITATE:

andreea.rusu@gazetabrasovului.ro

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-Antichități-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărți de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decorații, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărți poștale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și piatră, obiecte din
porțelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți Imobiliare, membru titular ANEVAR
și UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spații 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 construcției, etc. Tel: 0745/024488

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

Vând centrale termice, calorifere și robineți
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 Spațiu Text mesaj

GB 154  caractere

valabil în reţelele Orange, 
Vodafone, Cosmote

Anunțurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 



lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiștilor, confort I semi-
decomandat,  etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianță, bloc izolat, separare gaz,
22.500 euro neg (COD 1050).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lVând garsonieră în casă , Cen-
trul Vechi (De Mijloc) suprafață
mare, parțial renovată , stradal,
liberă, preț 32.000 euro neg. Tel
0729.081.225
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianță, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecomandată,
etajul 3, renovată integral,
balcon închis în termopan,
contorizată, mobilată,
însorită, gresie, faianță, par-
chet, ușă stejar capitonată, uși
interioare noi, 22.000 euro.
Tel: 0751/188188
lVând garsonieră Astra, Traian,
confort I semidecomandată, ter-
mopan, parchet, eliberabilă re-
pede, 24.000 euro neg. Tel:
0732.1333.04, 0268.322.376
lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, ușă
metalică, separare gaz, preț
27.000 euro negociabil, relații la
tel: 0731/833201
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandată, etaj
intermediar, geam termopan,
parchet, gresie, faianță, separare
de gaz, încălzire cu panouri ra-
diante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

lVând apartament 2 camere în
vilă, Universal, renovat, acces
auto. Preț: 49.900 euro. Tel:
0729.081.225
lVând apartament 2 camere la
casă, zona Olimpia-Schei, gre-
sie, faianță, centrală termică,
curte amenajată, vedere spre
centru. Preț: 39.500 euro. Tel
0733.985.006
lOcazie! Ap. 2 camere, Trac-
torul, Valea Jiului, bloc vilă, P/1,
separare gaz, fără îmbunătățiri,
grădină, 34.000 euro neg (COD
2091). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat și
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, Școala 13, confort
1, vedere 2 părți, pretabil
spațiu comercial, balcon în-
chis, debranșat, parchet,
37.000 euro. Tel: 0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranșat, sepa-
rare gaz, ușă metalică, uși in-
terioare noi, gresie, faianță,
parchet, însorit, bloc reabilitat
termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I deco-
mandat, separare de gaz,
instalație pentru centrală pro-
prie. Preț: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj interme-
diar, termopane, balcon închis,
parchet din lemn masiv, ușă
metalică, beci, însorit, debranșat

d e
la CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semide-
comandat, etaj intermediar, par-
chet,  fără alte îmbunătățiri,
34.000 euro. Tel: 0268.322.376,
0732.133.307
lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, ușă metalică,
termopane integral, balcon în-
chis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decoman-
dat, structură mare, îmbunătățiri,
preț 38.000 euro negociabil
relații la tel: 0731/833202
lVând apartament cu 2 camere
Calea București, confort I circu-
lar, etaj intermediar,
îmbunătățiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere, cu
toate îmbunătățirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul
se află în zona de vile din Trac-
torul și este construit în 2011.
Preț  38.500 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decoman-
dat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preț 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București, etaj
intermediar, confort 1, centrală
termică. Preț 39.000 euro. Tele-
fon 0728/332.945

lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de par-
care, 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, ter-
mopan, ușă metalică, 2 gr. sanit,
parțial renovat, 63.000 euro neg.
(COD 3046). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 3 camere, Co-
drul Cosminului, decoman-
dat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, uși in-
terioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vân-
zare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat,
etaj intermediar, centrală pro-
prie, îmbunătățiri recente,
bucătărie mobilată, vedere pe
două părți, beci, 65.000 euro.
Tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părți, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianță, parchet,
ușă metalică, însorit, vedere
Tâmpa, 57.000 euro. Tel:
0751/188188
lVând apartament 3 camere,
Tudor Vladimirescu, confort I,
etaj intermediar, 2 balcoane,
geamuri termopan, separare de
gaz, liber la vânzare, 52.000
euro neg. 0268.444.598
lApartament 3 camere,
Tractorul – piață, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, ușă

metalică, uși interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianță, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătățiri multiple, beci,
61.000 euro.  Tel: 0732.133.307
lApartament 3 camere, Vic-
toriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, finisaje
de calitate superioară,
bucătăria mobilată și utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilitățile, la
cheie, în Sânpetru, cu centrală
termică proprie, 36.000 euro.
Tel: 0732.133.304,
0268.322.376
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părți, contorizat, ter-
mopane, ușă metalică, gresie,
faianță, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

lOfertă! Apartament 4 camere,
Scriitorilor, I.L. Caragiale,
structură deosebită, 128 mp., et
3/4, 2 gr. sanitare, vedere pe 3
părți, centrală, gresie, faianță,
parchet, mobilat și utilat, 94.000
euro neg. (COD 4023). Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lOcazie! Apartament 4 camere,
zona Griviței, etaj 9/10, 130
mp., structură deosebită, 3 bal-
coane, centrală, parchet, bloc
izolat exterior, vedere
panoramică pe 3 părți fără
blocuri în față, 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 inte-
gral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament 4 camere la
casă, în zona Teatrului Dra-
matic, decomandat, structura
mare, 109 mp, vedere pe două
părți, camere înalte, fără
îmbunătățiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

lVând casă locație centrală în
Vulcan, ideal casă de vacanță
sau investiție cu acces auto,
centrală, geamuri termopan,
apă, canalizare, beci, posibilitate
mansardare.  Preț 43.000 euro.
Tel 0733.985.006
lOfertă! Casa Sitei, construcție
2007, teren 425 mp., 7 camere,
3 băi, bucătărie, beci, terasă, bal-
con, loc de parcare, mobilată și
utilată lux, 165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lVând urgent casă Sânpetru
singur în curte, teren 1200 mp,
toate utilitățiile, liberă. Preț
57.500 euro. Tel: 0729.081.225
lVând casă/vilă , parter: living,
bucătărie, baie, hol; etaj: 3 dor-
mitoare, baie, construcție 2011,
suprafață teren 600 mp; la 5 km
de Brașov , construcție la gri.
Preț 50.000 euro Tel:
0733.985.006
lCasă de vânzare, localitatea
Hărman, zona centrală,
suprafață totală 860 mp, 2 cor-
puri de casa, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 beciuri, garaj, curte
betonată, șură, șopron, gradină
de zarzavat, canalizare, gaz,
curent, apă, 50.000 euro. Tel:
0751/188188
lVând casă Sânpetru, P+M, din
cărămidă, 5 camere, 140 mp
utili, construcție 2010, încălzire
centrală, toate utilitățile, teren
250 mp, 82.000 euro neg. Tel:

0721.932.829,
0268.322.376
lVând casă Râșnov, 3 camere,
toate utilitățile, construcție din
cărămidă, deschidere la două
străzi, pod mansardabil, teren
600 mp, 65.000 euro neg. Tel:
0368.444.598
lParticular vând casă de
vacanță (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter și mansardă, în
suprafață de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie și
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol și balcon. Cu
toate utilitățile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp și
este concesionat pentru 385
euro pe an. Prețul a fost redus la
doar 24.000 euro. Tel 0745.168.
108
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp construiți,
construcție  nouă, modernă,
cărămidă, materiale de calitate,
izolată, la cheie, toate utilitățile,
preț 89.000 euro, relații la tel:
0731/833202

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
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan constru-
ibilit, 18 euro/mp.  neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
Teren central, Mihai Eminescu,
panoramă deosebită, 425 mp.,
F.S.= 13 mil., 85.000 euro neg.
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lVând teren Sânpetru, Cartier
Primăverii, 590 mp, toate
utilitățile pe teren, deschidere de
18 m, 21.700 euro, Tel:
0268.322.376, 0721.932.829
lVând teren Hărman, parcele
de 500 mp, 2.000 euro/parcela,
Tel: 0732.133.307
lPARTICULAR OFER UL-
TIMELE 9 PARCELE! Dacă
doriți să cumpărați un teren pe
care se poate construi puteți
cumpăra una din cele 9 parcele
de teren cu PUZ aprobat, în
suprafață de 405 mp fiecare
parcelă și front de 19 m, situate
în Hărman, la prețul de doar
2.800 euro pentru o parcelă.
Prețul se poate achita și rate di-
rect la proprietar. Cota de drum
se oferă gratuit. Indici urbanis-
tici conform PUZ aprobat: CUT
0,8 POT 35%, Regim de
înălțime propus S+P+E. Telefon
0729.026.029
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilitățile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:

0732.133.307
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu front
de 47 m direct la DN 11. Prețul
este redus la doar 5 euro/mp.
Situat în apropiere de Brașov (6
km de la ieșirea din Brașov),
terenul este ideal pentru orice fel
de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc). Tel.
0745.168.108
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcția de locuințe, 20
euro/mp, negociabil, relații la
tel. 0731/833201
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pentru
construcții de locuințe situat în
Hărman, Str. Stadionului.
Terenul are toate utilitățile (apă,
canal, curent și gaz), este local-
izat în cartier de vile noi și este
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 28
euro/mp. Tel. 0745.168.108 
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu front
de 80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Brașov -
Tărlungeni sau din DN 11
Brașov - Hărman. În zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidențiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinația terenului poate fi atât
pentru construcții rezidențiale
cât și pentru construcții industri-
ale sau prestări servicii sau chiar
pentru parc fotovoltaic. Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcția de locuințe preț 15
euro/mp negociabil, relații la tel:
0731/833201
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS = 19
ml, preț 52 euro/mp, relații la tel:
0731/833202, 0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana An-
gelescu, intravilan pentru
construcția de locuințe, 1.200
mp,  preț 32 euro negociabil,
relații la tel 0731/833201,
0744/302197

lVând spațiu comercial/casă,
suprafață 240 mp. Preț 52.000
euro neg. Tel 0733.985.006
lVând spațiu comercial, Centru
Civic, 55 mp, intrare din stradă,
55.000 euro, Tel: 0268.322.376
0747/771523

lÎnchiriez garsonieră, Astra -
Soarelui, mobilată, 130 euro.
Tel: 0368.444.598

lÎnchiriez
garsonieră Uzina 2, mobilată și
utilată, 110 euro. Tel:
0268.322.376

lAp. 3 camere, Carpaților, mo-
bilat și utilat modern, 2 grupuri
sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lCaut să închiriez apartament
în casă, 3 camere, zona Centrul
vechi - Centrul istoric, mobilat,
utilat complet, cu curte și acces
auto, ofer chirie anticipată. Tel:
0751/188188
lÎnchiriez apartament 3 camere
zona Gării, confort I decoman-
dat, mobilat și utilat, 250 euro.
Tel: 0721.932.829,
0368.444.598

lÎnchiriez spațiu comercial, Str.
Lungă,  utilități, preț 350 euro
neg . Tel 0728.202.972
lÎnchiriez spațiu comercial, Str.
Hărmanului , suprafață 60 mp,
vitrină la stradă, centrală, gea-
muri termopan, gresie, faianță,
preț 750 euro neg. Tel:
0728.202.972
lSpațiu comercial, Mihai
Viteazul, construcție 2010,
suprafață 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

lCasă, Rozelor, 3 camere,
nemobilată,  acces auto, garaj,
350 euro. Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566

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

Rețea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
și 

Vodafone

2 luni GZ2 nume și adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume și adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume și adresa destinatar 7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit și trimite cuvântul cheie respectiv, spațiu, nume și adresa completă destinatar (ex: GZ2 
Nicolae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucțiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimițând cuvantul DA la 7476

Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, luni-
vineri, program 10:00-18:00.

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

Ca să fii sigur că îl vei găsi 
și săptămâna viitoare în
cutia poștală nu trebuie
decât să dai un SMS la

numărul 7476 cu numele 
și adresa ta completă

urmată de codul poștal.

Pentru cine 
tot circul?

Pro Istoria Fest la Râşnov
Trupe cunoscute de hip

hop şi rock alternativ vor
concerta în weekendul 4-5
august, la cetatea Râşnov, în
cadrul festivalului Pro Istoria
Fest. Concertele cu intrare
liberă îi aşteaptă pe toţi
pasionaţii de muzică şi
distracţie. Festivalul îşi prop-
une să promoveze cetăţile is-
torice din România printr-o
serie de evenimente cultur-
ale şi artistice. Sâmbătă, 4
august, publicul de la
Râşnov va dansa în ritmuri
de hip hop, pe melodiile
cântăreţilor Spike, Maximil-
ian şi Bitză. Seara va fi
încheiată de trupa de hip hop
BUG Mafia. Duminică, 5
august, va fi o zi dedicată
rock-ului alternativ, iar pe

şcenă vor urca trupe precum
Black Star, Changing Skins,
Grimus şi Alternosfera.
“Cetatea Râşnov este una
dintre cele mai frumoase
cetăţi din România şi ne
bucurăm să contribuim şi
noi, prin Pro Istoria Fest, la
promovarea acesteia în ran-
dul publicului român.
Aşteptăm un număr cât mai
mare de oameni la concerte!”
a declarat Zoli Toth, membru

al trupei Sistem şi organiza-
tor al Pro Istoria Fest. Eveni-
mentul, aflat la cea de-a doua
ediţie, a debutat în weekend-
ul 21-22 iulie, la Cetatea
Enisala, din judeţul Tulcea,
singura cetate medievală din
Dobrogea. Peste 20.000 de
oameni au asistat la specta-
colele susţinute de ansam-
bluri trandiţionale din zonă,
dar şi de artişti precum Co-
rina, Anna Lesko şi trupele

Foişorul de Folk, Holograf şi
Sistem. Festivalul Pro Istoria
Fest va continua cu ateliere
de creaţie, concerte şi specta-
cole de teatru în cinci cetăţi
din ţară: Sighişoara, Sarmi-
segetusa, Cetatea lui Vlad
Ţepeş de la Poenari, Târ-
govişte, Suceava şi Muzeul
Goleşti.

Anul trecut, Pro Istoria
Fest a inclus doar cetăţi is-
torice de pe teritoriul
României, respectiv Cetatea
de la Poenari, Cetatea Râş-
nov şi Curtea Domnească de
la Târgovişte, iar eveni-
mentele au adunat peste
40.000 de spectatori. Pro Is-
toria Fest este organizat de
Asociaţia Star Education,
condusă de Zoli Toth.
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