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CINE E DE VINĂ
PENTRU TRAGEDIA
DE PE STRADA LUNGĂ?

Poliţiştii, procurorii şi autorităţile locale caută vinovaţii
pentru tragedia produsă
săptămâna trecută pe strada
Lungă, când o femeie de 76
de ani a fost ucisă de o
bucată de tencuială căzută
de pe o casă.
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Pe cine
vede ANI

Consilierul județean Sebastian Grapă și consilierul
local Liviu Lupu, „regii” afacerilor pe bani publici paginile 4 - 5

După ce în septembrie 2010
a fost inaugurat primul tronson al ocolitoarei municipiului
Săcele, la începutul lunii mai
a anului acestuia au început
lucrările la cel de-al doilea.
Însă, investiţia a rămas fără
finanţare, deşi ar fi urmat să
fie finalizată în toamnă
PAG. 3

FANTOMA DIN
TUNELUL DE LA TELIU

Gheorghe Samoilă, „cartea
deschisă“ din Cetatea Râşnov
Legenda inginerului Colţână,
cel care a condus lucrările la
Tunelul din Teliu, în anii ’20, sa păstrat până în zilele noastre. La fel ca Meşterul Manole,
constructorul a murit chiar la
inaugurarea tunelului. Unii localnici din Teliu cred că fantoma inginerului mai bântuie
încă printre şinele de cale
ferată.
PAG. 8-9

u Bărbatul
a creat un
muzeu, unde
le împărtăşeşte
turiştilor
legendele
locului
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Doliu în rândul actorilor Teatrului Dramatic Sică Alexandrescu. Actorul Dan
Săndulescu, care a jucat din 1964 pe scena teatrului braşovean, s-a stins din
viaţă sâmbătă, 21 iulie. De-a lungul carierei sale, Dan Săndulescu a interpretat peste 120 de roluri în piese de teatru şi multe altele în filme.

www.gazetabrasovului.ro

Cine e de vină pentru
tragedia de pe strada Lungă?
Poliţiştii, procurorii şi
autorităţile locale caută
vinovaţii pentru tragedia
produsă săptămâna trecută
pe strada Lungă, când o femeie de 76 de ani a fost
ucisă de o bucată de
tencuială căzută de pe o
casă. „S-au stabilit infracţiunile de ucidere şi
vătămare corporală din
culpă. Urmează acum să se
stabilească cui aparţine
vina, proprietarilor imobilului sau echipei de
construcţii. (...) Există contracte cu două firme de
construcţie şi trebuie să se
stabilească cine avea în custodie acoperişul“, a spus
comisarul şef Liviu Naghi,
purtător de cuvânt al IPJ
Braşov. Imobilul de pe
strada Lungă nr. 7 se afla în
reparații de mai mulți ani,
însă proprietarii nu au apucat să facă nimic la fațadă.
Din cauza vechimii casei, o
bucată de tencuială și mai
multe cărămizi de sub
acoperiș s-au prăbușit pe
trotuar, peste oi trecători. O
femeie a murit pe loc, iar
soțul ei a ajuns cu răni
grave la spital.
Reprezentanții primăriei
susțin că proprietarii clădirii
aveau autorizație de con-

Proprietarul clădirii avea autorizație de construcție
dar efectua lucrări de reabilitare la o altă parte a imobilului

strucție încă din 2008,
autorizație ce a fost
prelungită în cursul acestui
an.
„Din punctul nostru de
vedere, lucrurile erau în
regulă. Aveau autorizaţii de
construcţie în regulă.
Clădirea a intrat în reparaţii
de mai multă vreme, însă sau executat lucrări doar în
spatele clădirii, nu şi la

faţadă. Nu se derulau lucrări
în momentul producerii accidentului şi nu existau locatari ai clădirii“, a spus
primarul George Scripcaru.

Somaţii fără amenzi
Inspectorii primăriei au
transmis, din 2009 până în
prezent, peste 260 de
notificări către proprietarii
de clădiri vechi din oraş,

cerându-le să îşi repare
faţadele. Majoritatea au fost
pentru faţadele unor imobile
din zona istorică a orașului.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, nicio amendă nu a
fost aplicată de atunci, mai
ales că, în 2011 a apărut şi o
lege ce le dă proprietarilor
un răgaz de un an de la data
când au primit notificarea,

până când autorităţile locale
îl pot sancţiona.

Amenzile
nu repară faţadele
Pe de altă parte, viceprimarul Răzvan Popa susține
că somarea sau amendarea
proprietarilor nu vor rezolva această problemă, iar
o soluție ar fi exproprierea

exclusivă a faţadelor acestor imobile și preluarea lor
de către municipalitate care
apoi să se ocupe de
întreţinerea lor. „ Această
soluţie este aplicată în unele
comunităţi din Europa, iar
un exemplu în acest sens
este în Cehia. Astfel,
autorităţile locale ar putea
interveni pentru a renova
faţadele, în condiţiile în
care devin proprietare. Nu
cred că locatarii acelor case
ar fi deranjaţi de o asemenea măsură, fiindcă municipalitatea nu ar avea nicio
treabă efectiv cu locuinţa.
Ar fi o variantă simplă şi
mult mai rapidă”, a explicat
Popa.
Conform legislaţiei actuale, Municipalitatea nu
poate investi în astfel de
lucrări, pentru că imobilele
sunt în proprietate privată.
Primăria îi scuteşte acum pe
unii proprietari de imobile
cu valoare istorică de impozit tocmai pentru ca să
poată investi în astfel de
renovări. Sumele însă sunt
foarte mici în comparaţie cu
costul unei reabilitări, mai
ales că trebuie avută în
vedere şi restaurarea elementelor arhitecturale, ceea
ce ridică preţul şi mai mult.

Neculaie, client al prostituatelor conduse de Andreea Marta?
brașovean Ion Neculaie, patronul FC Brașov și al uzinei
Roman.

Ar putea fi audiat în
calitate de martor
Potrivit unor surse judiciare, printre clienţii reţelei de
prostituţie, se aflau fotbaliştii
Adrian Mutu, Cristi Pulhac ,
Mihai şi Florin Costea, dar și
oameni de afaceri Ion Neculaie și Vasile Turcu, fostul
finanțator al echipei Dinamo.
De asemenea, la serviciile
fetelor ar fi apelat și Marian
Oprișan, președintele CJ Vrancea și fostul tenismen Ilie
Năstase. În acest moment, se
află în vizorul anchetatorilor şi
mai mulţi manelişti, procurorii
intenţionând ca toţi clienţii
prostituatelor de lux să fie
audiaţi în calitate de martori.

Spune că este
confundat
Printre nume grele de
fotbalişt şi oameni de afaceri,
care erau abonaţi la reţeaua de
prostituate de lux patronată de

soţia şefului de cabinei al fostului şef al Finanţelor, Sorin
Blejnar, se numără, potrivit
www.cancan.ro și milionarul

www.gazetabrasovului.ro

Înbtrebat de reporterii
www.cancan.ro despre implicarea sa în dosarul rețelei
de prostituție, Neculaie a
afirmat că nu știe despre ce
este vorba. „Nu o cunosc pe

această femeie Marta şi nici
pe Blejnar nu îl cunosc. E
treaba lor ce au făcut, nu mă
interesează. Dar sunteţi
sigur că vorbiţi cu cine trebuie, poate e vorba de Niculae de la Ploieşti, cred că aţi
greşit omul”, a răspuns Neculaie în stilul său caracteristic. În urmă cu un an,
preşedintele Băsescu l-a
confundat cu un alt milionar,
Ion Nicolae, din Ploiești,
proprietarul Interagro.

Playboy pentru presa
tabloidă
Neculaie are 53 de ani și
se află pe locul 19 în topul
milionarilor români. N-are
burtă, fiind tot timpul aranjat și parfumat, iar părul și la vopsit într-un şaten-roşcat.
Toate acestea îi conferă
imaginea unui playboy
bătrâior. Este divorțat și are
un băiat. Fosta lui soție stă
în SUA. Prin patul lui, zice
presa tabloidă, a trecut crema piţipoancelor la modă,
speculându-se de-a lungul
timpului pe tema unor relații cu vedete la modă. Presa i-a asociat numele cu
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Ramona Gabor, Bianca
Drăguşanu, Ramona Bădescu sau Daniela Crudu. S-a
scris că, dacă i se pune pata
pe una, trimite chiar şi elicopterul după ea. Succesul

la femei frumoase şi reuşita
în afaceri i-au adus porecla
de „Berlusconi de România”, mai ales după ce a candidat la ultimele alegeri
parlamentare.

u Daniela Crudu, prostituată de lux?
Un nume cunoscut care
apare în dosarul rețelei de
prostituție este al Danielei
Crudu, dar nu în calitate de
clientă, ci de prestatoare de
servicii sexuale contra cost.
Aceasta ar fi fost „alintată”
de către şefele reţelei cu
apelativul
„Premianta”,
datorită frumuseţii sale şi
satisfacţiei exprimate de
către clienţi. Crudu ar fi
făcut parte dintr-un grup de
fete care aveau tarife foarte
mari. În momentul de faţă,
procurorii estimează că în reţeaua patronată de Andreea Marta au lucrat cam 30 de fete. Anul trecut,
miliardarul Ion Neculaie a trimis un elicopter, special
pentru a o lua de la Bucureşti pe vedeta tv şi a o
duce la vila lui de la Timișul de Jos. Daniela Crudu
a stat un week-end la Braşov, în compania omului
de afaceri. Dovada vizitei tinerei vedete la Brașov
au fost mai multe fotografii în care apărea în diverse
ipostaze în elicopterul aparținând milionarului Neculaie, pe care le-a postat pe Facebook.

www.gazetabrasovului.ro

Aproximativ o sută de pompieri, pădurari şi voluntari s-au luptat, duminică şi luni, cu flăcările care au
cuprins peste zece hectare de teren cu vegetaţie uscată, în zona Făgăraşului, în apropierea unei păduri.
Intervenţia a fost extremd e dificilă, din cauză că maşinile nu au putut pătrunde în zonă, iar salvatorii au
fost nevoiţi să urce pe jos mai bine de trei ore. În plus, în zonă nu există apă.
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FOTE este în pericol să se
năruie fără patinoar în Poiană
u Premierul Victor Ponta ridică din umeri şi dă vina pe fostul ministru Elena Udrea
Secretarul general al
COSR, Ioan Dobrescu, i-a comunicat premierului Victor
Ponta că organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului
European (FOTE) din 2013
de către România este în pericol fără o finanţare rapidă.
“O
problemă
foarte
importantă este ce se întâmplă
cu Olimpiada de iarnă,
FOTE. Este o competiţie
majoră asumată de România.
Noi, România, am ratat istoric
Jocurile Mării Negre. Este o
ratare care ne-a plasat într-o
zonă de neîncredere şi absolut
ciudată faţă de orice parteneriat sportiv de înaltă calitate.
Rugămintea e ca la Ministerul
Dezvoltării, structura care se
va ocupa de finanţarea
competiţiei (n.r. – FOTE), lucrurile să devină ceva mai
rapide. Pentru că fără o
finanţare, zilele acestea când
noi (n.r. – conducerea COSR)
vom fi la Londra, competiţia
este în pericol să se
prăbuşească. Ne mai trebuie
un patinoar şi se poate face
uşor, condiţii sunt. Dar e
vorba
de
finanţarea

Angajări
laSpitalul
Judeţean
Judeţean Braşov scoate la concurs 13
posturi pentru asistenţi
medicali şi patru pentru
infirmiere, cu o vechime
minimă de un an, posturi
pentru care se vor organiza concursuri pe 22 şi
23 august. Se caută câte
un asistent medical pentru
Secţiile clinice ATI –
Sediul Central (minim doi
ani vechime), Medicină
Internă,
Neurologie,
Urologie, Chirurgie şi
UPU-SMURD şi o
infirmieră pentru secţia
de Ortopedie.
De asemenea, au fost
scoase la concurs şi 7
posturi temporare pentru
asistenţi medicali şi trei
pentru infirmiere. Un post
temporar de asistent medical (şase luni) este vacant
la Blocul Operator, două
posturi (pe o perioadă de
un an) la Secţia clinică
Medicină Internă I şi câte
unul (tot pe 12 luni) la
secţiile clinice Cardiologie II, Chirurgie III,
Secţia Medicină Internă –
Pavilion Mârzescu şi
secţia Recuperare, Medicină Fizică, Spitalul
Tractorul.

Încă un patinoar în Poiana Brașov este absolut necesar pentru
desfășurarea competițiilor din cadrul FOTE 2013

competiţiei, în afară de
investiţii în infrastructură. E
vorba de licitaţii care trebuie
făcute în timp util şi aşa mai
departe. Şi cred că pot fi
făcute rapid pentru a nu intra
într-o criză de timp
dramatică“, a spus Dobrescu.
Compania Naţională de
Investiţii nu are bani pentru
realizarea patinoarului, pentru

că aşteaptă fondurile de la
Guvern, iar premierul… se
lamentează.

„Să scoată
banii din pământ
Victor Ponta i-a răspuns
oficialului COSR că a discutat deja cu ministrul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig,

căruia i-a transmis “să scoată
din pământ banii care s-au
dus în altă parte” în cadrul
proiectului patinoarului de la
Braşov. El i-a îndemnat pe
preşedinţii
federaţiilor
sportive ca atunci când
observă că o arenă sportivă
costă mai mult decât ar trebui
să tragă un semnal de alarmă.
“Cu FOTE ştim ce probleme

Sediul Filarmonicii
este pe jumătate gata

sunt, dar cum naiba să le
rezolvăm dacă am făcut un
patinoar cu banii pe trei patinoare? Şi nu e vina sportului.
De fapt, cu banii ăia făceam
două patinoare şi avem şi bani
pentru
organizarea
competiţiei. L-am rugat pe
domnul Hellvig să scoată din
pământ banii care s-au dus în
altă parte. Ştim şi ce se
întâmplă cu sala de la Cluj, că
a fost proiectul rotund şi a
ajuns
pătrat.
Dar
dumneavoastră,
lumea
sportului, sunteţi cei care
puteţi să trageţi semnalul de
alarmă, dumneavoastră ştiţi
cam cât ar trebui să coste un
stadion, un patinoar sau o
sală. Pentru că altfel ajungem
ca în situaţia FOTE, când în
loc de 4 milioane am dat 14
milioane pe un patinoar“, a
explicat Ponta.

Structura uşoară,
soluţia pentru FOTE
Preşedintele ANST, Carmen Tocală, a anunţat că o
soluţie pentru salvarea
organizării FOTE este o

investiţie de aproximativ
700.000 de euro pentru finalizarea patinoarului din
Poiana Braşov. “În ceea ce
priveşte FOTE, cred că am
găsit o soluţie. Azi-dimineaţă
am vorbit la Braşov şi patinoarul va reveni printr-o
Hotărâre de Guvern şi putem
investi noi într-o structură
uşoară în jur de 700.000 de
euro. Noi ne dorim să se
desfăşoare Festivalul Olimpic
în România şi se va
desfăşura”, a garantat Carmen
Tocală.
Comitetul Olimpic European a decis în noiembrie
anul trecut să acorde
României acceptul final pentru a organiza ediţia de iarnă
a Festivalului Olimpic al
Tineretului European (FOTE)
din 2013.
Ponta a participat, luni, la o
întâlnire cu conducerile
ANST, COSR, ANAD, Ministerului Educaţiei şi cu
reprezentanţi ai federaţiilor
sportive, la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Sport şi
Tineret.

Ocolitoarea Săcele
lăsată... fără asfalt

Licitaţie pentru scaune

Lucrările au început în
urmă cu şase luni. În acest
moment, peste 45% dintre
intervenţii au fost finalizate,
iar autorităţile se aşteaptă ca,
până la sfârşitul anului, noua
sală de spectacole să fie gata,
pentru tradiţionalul concert
de Crăciun al Filarmonicii
Braşov.
Potrivit managerului de
proiect, Cecilia Doiciu, se
doreşte modernizarea fostei
săli de proiecţii şi a spaţiilor
adiacente, dar şi extinderea
clădirii cu două noi corpuri,
unde vor fi amenajate săli de
spectacole şi pentru repetiţii,
o bibliotecă, foaiere, spaţii
pentru sediul administrativ al

www.gazetabrasovului.ro

Filarmonicii şi zone de depozitare.
„Până la acest moment, la
cele două dintre cele trei corpuri noi s-au realizat
fundaţiile şi s-a ridicat structura metalică”, a declarat Cecilia
Doiciu.
După
finalizarea lucrărilor, în fostul
cinematograf
va
funcţiona un centru modern
de spectacole, cu trei corpuri. În corpul A va exista o
sală de spectacole cu o capacitate de 500 de locuri şi
cu un foaier la etaj, în corpul
B, un foaier pentru orchestră,
iar în corpul C vor fi cabinele artiştilor şi spaţiile de
depozitare.

Primăria Braşov a lansat
zilele acestea licitaţia privind
achiziţionarea scaunelor care
vor fi instalate în centrul cultural ce va fi amenajat în
sediul fostului Cinematograf
Patria. Vor fi cumpărate 511
scaune, termenul-limită pentru depunerea ofertelor fiind 3
august. Cheltuielile pentru
dotarea sălii sunt estimate la
378.140 de lei.
Licitaţia face parte din
proiectul de extindere şi modernizare a sediului fostului
cinema, pentru a fi transformat în sală de spectacole şi
sediu administrativ al Filarmonicii.
Investiţia se cifrează la
aproximativ 2,5 milioane de
euro şi este finanţată prin Programul Operaţional Regional
(POR). De viitorul centru cultural vor beneficia 28.348 de
persoane/an, dintre care
10.240 de persoane vârstnice
şi 3.662 de preşcolari, elevi şi
studenţi. Centrul va găzdui
114 evenimente pe an şi va
crea 19 locuri de muncă permanente.
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După ce în septembrie
2010 a fost inaugurat primul
tronson al ocolitoarei municipiului Săcele, la începutul
lunii mai a anului acestuia au
început lucrările la cel de-al
doilea. Însă, investiţia a rămas
fără finanţare, deşi ar fi urmat
să fie finalizată în toamnă, iar
traficul greu să fie complet
eliminat din oraş. Investiţia se
cifrează la 10,3 milioane de
lei (fără TVA) şi a fost
suportată în totalitate de la
bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor (respectiv Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România).
Lucrările ar fi urmat să fie terminate la sfârşitul lunii august.
Acest tronson are o
lungime de 4,3 km şi face
legătura între DJ 103 B (spre

Tărlungeni), trece prin spatele
platformei industriale Electroprecizia SA şi se intersectează cu DN 1 A în zona
cartierului Gârcini. Primarul
municipiului Săcele, Radu
Nistor, a declarat că din cauza
lipsei fondurilor, investiţia a
fost sistată: „Filiala Braşov a
Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri a
primit vineri un ordin de
oprire a lucrărilor, motivul
fiind lipsa resurselor bugetare.
Obiectivul este realizat în
proporţie de 90%. Mai trebuie
doar turnat asfaltul şi amenajate rigolele de pe marginea
drumului. Este păcat să întrerupi lucrări de asemenea
anvergură într-un stadiu final
pentru că, dacă va trece mult
timp până la reluarea lor, ceea
ce s-a făcut până în acest moment se va degrada”.
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Legea Nr. 161 din 19 aprilie 2003 defineşte conflictul de interese drept situaţia în
care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes
personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate
a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative

Pe cine nu
Consilierul județean Sebastian Grapă și consilierul

În luna iunie, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a
constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea
regimului juridic al conflictului de interese în materie
administrativă şi penală, precum şi al incompatibilităţilor
în cazul a 78 de consilieri
judeţeni şi consilieri, în mandatul 2008 - 2012. Pe lista
ANI se regăsesc şi câțiva
braşoveni. Este vorba despre
consilierul judeţean Ion Marcu şi consilierii locali Gabriela Urse, Ciprian Chiricheş,
Vasile Kraila, Gabor Imre,
Mircea Rață şi Gheorghe
Tănase. Există însă consilieri
locali și județeni, foști și actuali, ale căror contracte pe bani
publici depășesc de câteva ori
valoarea însumată a contractelor incompatibililor descoperiți de ANI. Cazuri notorii
sunt cele ale consilierului județean Sebastian Grapă și consilierului local Liviu Lupu.

Noul președinte al CL, pesedistul Liviu Lupu, bate orice record al numărului de contracte pe bani publici

„Peştii mici”, prinşi
de ANI
Consilierul local Ciprian
Chiricheş a fost găsit incompatibil pentru că a vândut bilete RAT la chioşcul părinţilor, iar consilierul Gabriela
Urse, pentru că a vândut
câteva sendvişuri Consiliului
Local. De sume mai substanțiale din banul public au beneficiat firmele unde este
acționar Mircea Raţă, care a
încheiat 25 de contracte de
prestări servicii şi cinci comenzi pe bază de factură, în
valoare totală de aproape un
milion de lei cu Primăria și
instituţii aflate sub autoritatea
sau în subordinea acesteia.
Un alt incompatibil găsit de
ANI, Vasile Kraila, este acționar la firme care au
încheiat 23 de contracte, în
valoare de 473.132 de lei. În
cazul unui alt fost consilier, de
această dată judeţean, Ion
Marcu, s-a constatat că firme
la care este acționar au încheiat, în perioada mandatului său din 2008 - 2012, 11
contracte cu Consiliul Judeţean şi instituţii subordonate acestuiaîn valoare de
363.434 lei, conform ANI. Interesant este că, toți acești
consilieri care apar în raportul
ANI sunt membrii PD-L.

Ancheta din numărul 13 al „Gazetei Brașovului” a dezvăluit toate contractele pe bani publici ale coinsilierului județean Sebastian Grapă

„Peştii mari”,
ignoraţi de ANI
Deși nu sunt neglijabile,
sumele de care au beneficiat
firmele consilierilor descoperiți de ANI ca fiind incompatibili, pălesc în fața sumelor
de milioane de euro de care
au beneficiat și continuă să
beneficieze firmele altor consilieri locali sau județeni. ANI
tace mâlc la cazurile notorii
de conflict de interese ale
consilierului judeţean PNL,
Sebastian Grapă şi a consilierului local PSD, Liviu
Lupu, politicieni care au rulat
prin firmele lor contracte de
milioane de euro cu bani publici. De ce oare? Greu de

Brașoveanul Horia Georgescu, președintele ANI

înțeles, cu atât mai mult cu cât
atât atribuirea, cât și derularea
respectivelor contracte ridică
mari semne de întrebare,
unele dintre acestea ajungând
chiar și în atenția DNA.
Deocamdată, însă, ANI este
preocupată doar de unii consilieri locali sau județeani.

Grapă, contracte de
17 milioane de euro
În 2010, Prefectura Braşov a
sesizat ANI referitor la conflictul de interese a consilierului
judeţean PNL, Sebastian Grapă. În plângere se menţionează
şi lucrările executate de
firmele aparţinând lui Grapă şi
rudelor sale: reabiltare şcoală
generală, construire dispensar
uman în comuna Beclean, reabilitare sediu primărie în comuna Hârseni, reabilitare
grădiniţă, amenajare trotuare
în comuna Mândra, reabilitare
cămin şi grădiniţă în comuna
Recea, modernizare şcoală şi
grădiniţă în comuna Şinca

Nouă, renovare cămin cultural
în comuna Viştea, construire
bază sportivă în comuna Voila,
reabilitări drumuri judeţene
pentru comunităţile de rromi
etc. Valoarea contractelor obţinute de Grapă de la Consiliul
Judeţean se estimează la 17
milioane de euro, în 4 ani.
Modul dubios în care s-au
semnat și derulat aceste contracte a fost descris în mai
multe anchete publicate de
„Gazeta Brașovului”.

Noul preşedinte al CL,
contracte de
8 milioane de lei
Un caz aparte îl deţine consilierul Liviu Lupu, PSD, ales
recent președinte al noului
Consiliu Local. Acesta, de-a
lungul mai multor ani, a
încheiat numeroase contracte
prin firmele sale cu instituţii
publice din Braşov: Maternitatea, Spitalul Judeţean, Spitalul de copii, Direcţia de
asistenţă socială şi Protecţia

Copilului, Spitalul de Psihiatrie, Spitalul CFR, Spitalul de
Pneumoftiziologie, Direcţia
de Sănătate Publică Braşov,
Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sport şi Tineret, Parcul Industrial Carfil
etc. Acestea depăşesc suma
de 8 milioane de lei. Contractele sunt încheiate prin
două firme, SC Protector
Agency SRL și SC Amrita
Com SRL. Prima companie
are ca obiect principal de activitate protecție și pază, iar
cea de-a doua catering-ul. Cea
mai mare parte a afacerilor sau derulat cu institutiile subordonate Consiliului Județean, cum ar fi Compania Apa
sau parcurile industriale.

Fals în declaraţia
din 2011
Toate contractele sunt enumerate în declaraţia sa de interese
depusă la ANI în 20 aprilie
2012. Interesant este faptul că
în această declaraţie, Liviu

Lupu notează contracte încheiate de firmele sale cu instituţii aflate în subordinea
Consiliului Local. Direcţia de
Servicii Sociale 511.254 lei
(aprilie 2011), RAT Braşov
19.507 lei (noiembrie 2011),
RIAL Braşov 40.622 lei (iunie
2012),
Compania Apa
646.022 lei (august 2009). Cu
alte cuvinte un consilier local
obţine aproape 2 milioane de
lei de la Consiliul Local fără ca
ANI să emită o judecată: există
sau nu conflict de interese.
Ciudat este că pentru vânzarea
de bilete sau sandvişuri ANI sa sesizat imediat. Merită
menționat și că, în declaratia
de interese din 2011, Liviu
Lupu a comis un fals, nespecificand contractele pe care le
avea cu institutiile publice.

Contract fără aviz
de control financiar
Firma Amrita, la care Lupu
este asociat cu 19 părți sociale, are contracte cu mai

Toţi consilierii ale căror firme au avut contracte pe bani publici sunt
incompatibili şi ar trebui să plătească pentru aceasta, acolo unde este cazul,
chiar penal. Însă felul în care prin plasa ANI reusesc să se strecoare chiar
„peştii mari” din Consiliul Local şi cel Judeţean pare, decocamdată, ciudat
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vede ANI?
local Liviu Lupu, „regii” afacerilor pe bani publici

În declarația de avere din 2011, Lupu a uitat
de contractele pe bani publici

MIRCEA RAȚĂ

Consiliul Local Brașov

• Conflict de interese penal
• Incompatibilitate
• Fals în declarații

25 contracte de prestări servicii și 5
comenzi pe bază de factură
Valoarea totală a contractelor:
974.785,6 lei

URSE GABRIELA

Consiliul Local Brașov

•Incompatibilitate

1 contract (furnizare produse
alimentare în cuantum de 16.090 lei,
încheiat cu Consiliul Local Brașov

CHIRICHEȘ CIPRIAN Consiliul Local Brașov

•Incompatibilitate

1 contract în anul 2006 cu o instituție
subordonată Consiliului Local Brașov,
prelungit începând cu anul 2008 prin
5 acte adiționale la contract

KRAILA VASILE

Consiliul Local Brașov

•Incompatibilitate

23 contracte (asociere, furnizare mate
riale informative, tipizate, prestări
servicii tipar, finisare, achiziții abona
mente și publicații locale, naționale în
cuantum de 473.132 lei, încheiate
cu Consiliul Local Brașov și cu instituții
subordonate Consiliului Local Brașov

GABOR IMRE

Consiliul Local Brașov

•Incompatibilitate

1 contract (executare lucrări - reparații
imobil) încheiat cu o instituție
subordonată Consiliului Local Brașov

TĂNASE GHEORGHE Consiliul Local Brașov

• Conflict de interese penal
• Incompatibilitate

1 contract (prestări servicii - deratizare încheiat cu o instituție
subordonată Consiliului Local Brașov.
Beneficiu patrimonial în cuantum de
28.542 lei

MARCU ION

• Conflict de interese penal
• Incompatibilitate
• Fals în declarații

11 contracte (prestări servicii certifi
care sistem management, publicitate,
prelucrare date, difuzare abonamente
presă încheiate cu Consiliul Județean
Brașovși instituții subordonate Consiliului Județean Brașov. Beneficiu patri
monial în cuantum de 368.434 lei. 7
facturi achiziții directe în cuantum de
3.916 lei, emise către Consiliul
Județean Brașov și instituții subordonate Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov

u Ce spune legea despre consilierii locali si judeteni incompatibili

În declarația de avere din 2012, Lupu își enumeră
contractele pe bani publici, însumând 8 milioane de lei

toate spitalele din Brasov, cel
mai consistent fiind cu Spitalul Judetean, în valoare de
peste trei milioane RON.
Conflictul de interese în care
se află Liviu Lupu ar fi o
problemă mai mică dacă ar
produce beneficii pentru societate prin activităţile firmelor
sale. Însă el produce pagube,
după cum este consemnat în
raportul de control 17390 din
16.12.2010 efectuat de Prefectura Braşov la Spitalul
Judeţean. Liviu Lupu, patron
al firmei SC Amrita COM
SRL a încheiat în 2003 un
contract cu Spitalul Judeţean
în baza căruia se asigură
hrana bolnavilor. Durata contractului era de 5 ani dar fost
prelungit cu încă 5 ani prin
actul adiţional nr 1451 din 15
august 2005. Echipa de control a constatat că acest contract nu avea viza de control
financiar preventiv fapt ce
contravine Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr

1792/2002. Iar dacă nu ai aviz
de control financiar multe
nereguli se pot întâmpla.

Servicii pe banii
bolnavilor!
De exemplu, prin contractul
menționat, Spitalul Clinic de
Urgenţă şi-a asumat plata
hranei bolnavilor mult peste
ce este stabilit de actele normative, iar plata se face exclusiv din sumele provenite
de la Casa de Asigurări de
Sănătate a Judeţului Braşov.
„Mai mult decât atât, se
constată că din partea spitalului, sub aspectul legalităţii,
economicităţii şi eficienţei,
nu a existat nici o preocupare
de la încheierea contractului
cu SC Amrita Com SRL şi
până în prezent pentru protejarea resurselor financiare în
sensul în care să se identifice
alte surse din care să se achite
contravaloarea acestor resurse”, se arată în raport.

Potrivit prevederilor Legii 161/2003, „consilierii locali care
au funcţia de administrator precum şi calitatea de asociat
la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ –
teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări
de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile
administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile
sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea
ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv
ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale
sau consiliile judeţene respective“. În ce priveşte conflictul
de interese în materie administrativă, ANI susține că, deşi
talului! Din această cauză nu
Închirieri
se poate stabili exact dacă
pe sume derizorii
pacienţii beneficiază integral
Multe din clauzele contractu- de alocaţia de hrană stabilită
lui, care au ca obiect prin actele normative în
„prepararea şi furnizarea de vigoare. Facturile sunt însoţite
către prestator către achizitor de procese verbale de predare
a hranei” avantajează presta- emise de prestator şi confirtorul. Astfel, au fost închiriate mate de Spital. Echipa de conmai multe spaţii din spital trol nu a găsit însă şi
către firma lui Liviu Lupu pe documentele de recepţie însume ridicole: 134 metri tocmite pe fiecare secţie. Sinpătraţi cu 2 lei/lună şi 490 gurele documente prezentate
metri pătraţi cu 7 lei/lună! In- au fost comanda zilnică şi un
ventarul blocului alimentar a caiet care conţine toate mofost predat gratuit către dificările până la momentul
prestator când în mod normal livrării, acesta nefiind semnat
Spitalul trebuia să perceapă de o persoană desemnată a
chirie pe bunurile reprezen- gestiona porţiile de hrană şi nu
tând obiecte de inventar şi mi- are filele numerotate, deci nu
jloace fixe.
are calitatea de document justificativ. În urma confruntării
Lipsuri din porţiile
datelor cu evidenţa spitalului
bolnavilor
respectiv „caietul de evidenţă”
Hrana este livrată vrac de SC s-au constat diferenţe faţă de
Amrita COM SRL, aceasta cantităţile facturate, „fapt care
fiind porţionată şi servită creează suspiciuni cu privire
pacienţilor de personalul spi- la exactitatea porţiilor livrate”.

aveau un interes patrimonial personal în problemele supuse dezbaterilor, consilierii acuzați au participat la procesul de deliberare şi adoptare a hotărârilor Consiliului Local,
respectiv Județean, privind adoptarea bugetelor. Interesul
persoanelor evaluate constă în faptul că, din veniturile sau,
respectiv, din cifra de afaceri obţinută în baza respectivelor
contracte sunt asigurate atât plăţile aferente indemnizaţiilor
administratorilor, cât şi plăţile eventualelor dividende către
asociaţi. Potrivit Statutului aleşilor locali, consilierii locali nu
pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărîri dacă
au un interes personal în problema supusă dezbaterii,
aceştia fiind obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor,
interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
Liviu Lupu a „uitat” să-şi
Termene de plată
plătească chiriile de la
superavantajoase
Judeţean cu anii. „S-a conUn alt aranjament scandalos al stat că SC Amrita COM
acestui contract este termenul SRL nu achită spitalului la
de plată al hranei livrate. termen sumele calculate
Comisia de control apreciază în pentru chirie şi utilităţi.
raport că termenul de plată pen- Astfel, la 30 septembrie
tru hrană este dezavanatjos 2010, acest debitor avea o
pentru spital în condiţiile în care datorie de 274.000 lei,
pentru decontarea medica- reprezentând sume neachimentelor acesta este între 180 tate începând cu ianuarie
de zile şi 210 zile. Termenul de 2009”. La cât se ridică oare
plată stabilit prin contract a fost acum datoriile lui Liviu
iniţial de 7 zile. Acesta s-a mod- Lupu la spital? Or fi ajuns
ificat pe parcursul derulării con- la 1 milion de lei? Interesnt
tractului şi anume: 5 zile prin că în contract se prevede
actul adiţional 1156 din 16 modul de calcul şi teriunie 2006; 3 zile pentru pe- menul de plată al utirioada 13-27 ale lunii şi 12 zile lităţilor fără să se precizeze
pentru facturarea perioadei 28- penalităţile de întârziere
12 ale lunii conform actului sau sistarea furnizării penadiţional 18727 din 22 iulie tru neachitarea facturii. Şi
2009.
în cazul chiriei acelaşi
lucru. Se precizează tarChirii neplătite,
modice dar nu sunt
contract fără penalităţi ifele
stabilite termene de plată şi
Iar dacă Spitalul plăteşte penalităţi de întârziere.
mâncarea la doar 3 zile,
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Gheorghe Samoilă,
„cartea deschisă“ din Cetatea Râşnov
u Bărbatul a adunat de-a lungul timpului obiecte reprezentative pentru Cetatea
Râşnovului şi a creat un muzeu, unde le împărtăşeşte turiştilor legendele locului
de la 1918.
„Cu aceste schiuri tatăl meu
a concurat şi a şi câştigat, în
1940, o competiţie din Poiana
Braşov, iar cu acest aparat de
fotografiat şi-a făcut tot atunci
pozele de pe pârtie“, spune
Gheorghe Samoilă.

Andrei Dinu
Bărbatul este o carte
deschisă pentru turiştii care
ajung la Râşnov. După o viaţă
trăită în preajma zidurilor
cetăţii oraşului, Gheorghe
Samoilă pare să cunoască toate
secretele fortăreţei. Cele mai
vii mărturii ale timpurilor trecute sunt chiar obiectele pe
care acesta le-a colecţionat cu
grijă şi preţuire de la gospodarii satului. Colecţiile sale
valoroase sunt expuse, acum,
în interiorul Cetăţii Râşnov şi
pot fi admirate de orice turist
dornic să afle poveştile de
altădată.
Pasiunea pentru istorie, dar
mai ales plăcerea de a sta de
vorbă cu oamenii şi a le
destăinui din secretele pe care
le cunoaşte, l-a făcut pe Gheorghe Samoilă să devină unul
dintre
străjerii
Cetăţii.
Îmbrăcat într-o vestimentaţie
medievală, specifică secolului
al XVII-lea, bărbatul a intrat
imediat după „recrutare” în
pielea personajului, devenind
un ostaş de nădejde. Cu sabia
în mână, străjerul îi pofteşte cu
căldură pe turişti în cetate,
oferindu-le totodată, şi multe
informaţii despre istoria locu-

Unelte de la meşterii
fortăreţei

Unul dintre exponatele de suflet pentru Gheorghe Samoilă
sunt ghetuţele făcute acum 64 de ani de paznicul cetăţii, special pentru el

lui şi prezentându-le exponatele din muzeu. „Mie îmi
place să spun tot ce ştiu. Alţii
duc cu ei secretele în mormânt,
dar eu nu sunt genul de om“,
ne-a spus bărbatul.

Pofta vine...
colecţionând
Născut şi crescut lângă

cetate, bărbatul de 64 de ani, a
deprins o pasiune în a
colecţiona monede, pălării, insigne, trofee, haine şi unelte.
Fiecare obiect are o poveste
interesantă şi poartă amprenta
creatorului său. Cea mai veche
dintre acestea este un „crăiţar“
din anul 1760, iar cea mai de
valoare este o monedă de
argint cu chipul lui Carol I.

„La început, am avut câteva
monede, iar apoi, am început
să strâng una câte una de unde
am putut şi eu, de prin ţările
prin care am umblat şi de la
prieteni. Acesta a fost doar începutul. Aşa am prins gustul.
După aceea, am început să
caut obiecte tot mai vechi,
specifice locului“, explică
bărbatul.

Colecţia de suflet a lui Gheorghe Samoilă este cea de lucruri folosite în cetate în
perioada interbelică şi în perioada Imperiului AustroUngar. Din această colecţie
face parte o piuă, veche de 300
de ani, folosită la măcinatul
făinei de grâu. Nu lipsesc nici
o pereche de schiuri, vechi de
100 de ani sau un aparat foto

Tot din colecţia râşnoveanului fac parte şi diferite unelte, cu care s-a lucrat pe
timpuri în cetate. Piesele sunt
adunate de la meşterii fortăreţei, cei care erau responsabili
cu gospodărirea cetăţii. Turiştii
care văd colecţia bărbatului
sunt impresionaţi de lucrurile
făcute manual, cu multă
migală, în urmă cu zeci de ani.
„Această pereche de ghetuţe
din piele este făcută în urmă cu
64 de ani, pentru mine, de
către paznicul cetăţii. A lucrat
multe zile la ele şi le-a făcut
fără niciun defect. Am expus şi
o pereche de opinci din perioada interbelică, dar şi
covoare care au şi 200 de ani“,
adaugă Gheorghe Samoilă.
Tot în cetate, râşnoveanul a
expus costume de străjeri,
decoraţii şi arme de pe timpul
Regelui Ferdinand.

Străjerul Cetăţii“, aşa cum îi place să îşi spună,
a deprins o pasiune în a colecţiona monede, pălării,
insigne, trofee, haine şi unelte

u Cunoscător al legendelor
Râşnoveanul poate oricând să îi lămurească pe
curioşi la dilemele lor şi povesteşte cu plăcere despre legendele locului. „Se spune că undeva, lângă
cetate, unde pe vremuri ţiganii ţineau baluri, este îngropat aur. Acest lucru se ştia din bătrâni, fiindcă în
acea zonă apărea o flacără din pământ. Acest lucru
este logic, fiind demonstrat pe plan ştiinţific: aurul
se oxidează, iar în contact cu aerul se aprinde. Încă
nu a fost descoperit“, a povestit bărbatul.

u Amintiri din copilărie
De asemenea, el îşi mai aduce aminte cum, atunci
când era mic şi mergea cu fraţii în pădure să se
joace, purta căţei de usturoi în buzunar pentru a se
apăra de vrăjitoarele rele. „Se spune că aurul îngropat lângă cetate este păzit de iele, iar dacă ne
prindea seara pe lângă pădure, obligatoriu aveam
căţeii de usturoi îndesaţi în buzunare pentru ca
ielele să nu se lege de noi”, ne-a destăinuit „Străjerul
Cetăţii“, aşa cum îi place să îşi spună

www.gazetabrasovului.ro

„Mortalitatea prin afecţiuni neoplazice (cancer) se situează pe locul doi în rândul mortalităţii
generale în România, după mortalitatea cauzată de afecţiunile cardio-vasculare, fiind pe
primul loc pentru grupa de vârstă 45-65 de ani“, a declarat prof. dr. Rodica Anghel director
medical al Institutului Oncologic Bucureşti.
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Ai grijă de sănătatea ta!
Relaxarea prin masaj
În ultimii ani, numărul victimelor stresului a crescut
alarmant. Fie că este vorba
despre angajaţi care, sub presiunea şefilor, muncesc zile
în şir, pe bani mai puţini, sau
oameni care şi-au pierdut
locul de muncă şi sunt
îngroziţi de scadenţa facturilor, toţi resimt acut
oboseala.

pentru cele care au cel mai
mare grad de răspândire (cancerul de piele şi cancerul de
plămâni).

Ai grijă
de sănătatea ta!

Cancerul si stresul
Ritmul modern de viaţă
poate influenţa nu doar
apariţia acestei maladii, ci şi
evoluţia ei, după cum au
arătat mai multe studii. Stresul slăbeşte sistemul imunitar
şi scade rezistenţa organismului la boli, inclusiv la anumite forme de cancer, atrag
atenţia specialiştii.
Între stres şi cancer există
o relaţie complexă, nu întru
totul desluşită de specialişti
până în prezent. Ceea ce se
ştie cu certitudine este că
stilul de viaţă alert pe care
mulţi dintre noi îl au
influenţează indirect riscul de
cancer, prin obiceiurile
nesănătoase pe care le

adoptăm. O persoană stresată
are tendinţa de a mânca excesiv sau poate recurge la
vicii care, aparent, îi induc
relaxarea, cum ar fi fumatul,
consumul de alcool sau chiar
de droguri. Toţi aceştia sunt
factori de risc pentru cancer.
Stresul are un efect semnificativ asupra sistemului imunitar. Însuși Institutul Național
de Cancer din Statele Unite
raportează: „Studiile au
dovedit faptul că factori pre-

cum moartea unui partener,
izolarea
socială
sau
examinările medicale şcolare
alterează felul în care sistemul
imunitar funcţionează”.
Mutaţiile genetice apar în
celulele noastre în fiecare zi
pe măsură ce suntem expus la
mulţi agenţi ce cauzează tumori din mediul înconjurător.
În mod normal, ADN-ul este
capabil să repare orice daună,
dar sunt şi perioade în care nu
este în stare.

Sistemul imunitar al corpului nostru are capacitatea
de a prelua controlul şi de a
avea grijă de aceste celule
anormale înainte ca ele să
devină cancer. Însă stresul
poate inhiba sau distruge
această funcţie a sa.
Un sistem imunitar slăbit
este unul dintre efectele psihologice negative ale stresului. Un sistem imunitar sărac
este solul fertil pentru multe
tipuri de cancer, în special

Metode de prevenire a
cancerului: Relaxarea prin
masaj
Reducerea stresului este
un factor esenţial în prevenirea şi tratarea afecţiunii.
Uneori însă, pare extrem de
dificil să evităm acest lucru
în ritmul ameţitor al vieţii de
zi cu zi.
S-a descoperit că masajul
are efecte pozitive asupra
circulaţiei, funcţiilor imunitare, digestiei, sistemului
nervos, cu efecte pozitive în
managementul
stresului.
Masajul este cea mai
populară şi eficientă metoda
de a vă elibera de stres, de a
vindeca atât trupul cât şi spiritul şi de a alina durerea.
Rezultatele pot fi spectaculoase. Acest tip de tratament
trebuie să fie însoţit şi de o
dietă bazată pe legume şi
fructe, evitând dulciurile, al-

coolul şi tutunul. Un masaj
efectuat pe tot corpul (masaj
anticelulitic, masaj de relaxare, masaj terapeutic sau
reflexogen) are efecte positive asupra circulaţiei şi
asupra sistemului nervos.

BENEFICII
• elimină stresul şi
stimulează circulaţia sângelui;
• relaxează musculatura şi
previne oboseala;
• atenuează durerile şi
crampele musculare;
• micşorează presiunea
sângelui;
• îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi a limfei;
• ajută la eliminarea toxinelor din organism;
• îmbunătăţeşte digestia;
• creează relaxare generală
în organism;
• ameliorează şi chiar
elimină durerile de cap şi insomnia;
• întăreşte musculatura şi
creşte tonusul;
• accelerează digestia şi
elimină tulburările digestive
(constipaţie, balonare).

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

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

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

Fantoma din tunelul

La construcţia celui mai mare tunnel din ţară, începută în 1920, au participat 10.000 de muncitori

u Unii localnici din
Teliu cred că fantoma
inginerului mort la inaugurarea tunelului mai
bântuie încă printre
şinele de cale ferată

Constructorii germani la petrecerea
de la inaugurarea tunelului

Legenda
inginerului
Colţână, cel care a condus
lucrările la Tunelul din
Teliu, în anii ’20, s-a păstrat
până în zilele noastre. La fel
ca Meşterul Manole, constructorul a murit chiar la
inaugurarea tunelului. Peste
ani s-a vorbit de un bărbat
ciudat care poate fi văzut
uneori prin semiobscuritatea tunelului, cum se
plimbă cu două fire în mână
printre şinele de cale ferată.
Legenda a dăinuit deceniilor trecute de atunci. Şi în
ziua de astăzi, tunelul mai
este vizitat de amatorii de
aventuri care au auzit legenda fantomei din tunel.

Început
din ambele capete

Tunelul Teliu, de pe calea ferată Hărman-Întorsura
Buzăului, este cel mai lung din ţară

www.gazetabrasovului.ro

Construcţia celui mai
mare tunel dinţară, la Teliu,
a început prin 1920. A durat
vreo şapte ani şi a început
din ambele capete. Proiectul
a fost urmărit foarte atent de
inginerul Iulius Berger. La
acea vreme era un proiect
foarte îndrăzneţ. Au fost

angajaţi în jur de 10.000 de
oameni. Foarte mulţi din sat
au lucrat la tunel. Munceau
pe brânci. Se sculau foarte
devreme,
la
cântatul
cocoşului. Plecau dimineaţa
cu lampa de carbid luminând drumul. Mergeau
pe jos patru kilometri. Şi în
tunel tot cu ea îşi făceau
lumină. Munceau mult, dar
câştigau bine.

Chefuri cu
oficialităţile
Chiar dacă lucrările avansau într-un ritm destul de
încet, autoritățile priveau
triumfalist ce se întâmpla.
De multe ori se organizau
chefuieli oficiale, cu notabilități de la București și
invitați străini. S-a păstrat,
de exemplu, un meniu de la
26 octombrie 1926, când sa băut în cinstea străpungerii muntelui. Baștanii de
la CFR, politicienii invitați
de la București și șefii
proiectului s-au cinstit cu
caviar și nisetru aduse de la
Capșa și s-au amețit cu
șampanie frantuzească, vinuri vechi de Obobești și coniac fin. Patru ani a durat
construirea lui de către
Antrepriza germană de
Tunele „Iulius Berger”.
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Cât a costat
Tunelul a fost construit
între staţiile Budila şi Teliu.
Statul român a bătut palma
cu Antrepriza „Berger” şi a
stabilit costul general pentru
construcţie la mai bine de
574 de milioane de lei.
Studiile pentru construcţia
liniei au fost făcute pe perioada 1920-1922. Şi au fost
conduse de eminentul inginer Romulus Baiulescu.
Lucrările au început în toamana anului 1923. S-a pornit la drum cu un capital de
100 de milioane de lei. Conducerea companiei nemţeşti
a hotărât ca lucrările să fie
conduse de doi ingineri.
Unul, iniţiatorul proiectului,
român, al doilea, german.

30 de muncitori
prinşi sub pamânt
Accidentele n-au lipsit. Sau surpat pereţi şi au avut
loc emanaţii de gaz metan,
care au provocat arsuri
minerilor. Când lucrările la
tunelul mare ajunseseră la
jumătate, galeria s-a surpat.
A fost nenorocire mare. Au
fost prinşi sub pămînt 30 de
muncitori. S-au bătut tobele
în sat. Anunţau în gura mare
pe uliţe nenorocirea. Oamenii s-au strâns la primărie

şi-au plecat să-i salveze pe
cei din tunel. Pentru ca să-i
menţină în viaţă au adus
nişte compresoare. Le pompau aer înăuntru. O parte
din săteni săpau şi o altă
echipă căra pământul. Au
reuşit să-i salveze pe toţi.
Chiar dacă unii au fost grav
răniţi, au supravieţuit.

Electrocutat
la inaugurare
Era chiar în ziua
inagurării tunelului cel
mare.
Lucrările
se
încheiaseră cu bine. Toată
suflarea
comunei
era
adunată la capătul tunelului.
Veniseră oameni importanţi
din
timpurile
acelea.
Colţână s-a urcat deasupra
gurii tunelului. Acolo fusese
improvizată o scenă. Totul
fusese bine regizat. A tăiat
panglica inaugurală. Apoi,
în faţa adunării, a unit două
fire. Gestul său trebuia să
simbolizeze
conectarea
tunelului
la
energie
electrică. O mare realizare
în vremurile acelea. Firele
au făcut o flamă, iar inginerul a căzut secerat.

Niciun vinovat
Inginerul murise electrocutat în faţa mulţimii.
Îngroziţi, oamenii au în-
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de la Teliu
Ideea unei căi ferate prin pasul Buzăului i-a
aparţinut lui George Bariţiu

u Ideea lui Bariţiu
Înainte de a se fi născut ideea traversării
Carpaţilor prin Pasul Predeal, pe la 1862, Gheorghe Bariţiu, într-un memorial, sugera o traversare prin Pasul Buzău pentru a se ajunge, apoi,
la Dunare. Un proiect mai vechi urmărea realizarea unei căi ferate care să asigure legătura
Braşovului cu Buzăul, traversând Carpaţii. Pe
partea Regatului se realizase încă din 1909 o
cale ferată între Buzău şi Nehoiaş. Proiectul pentru o cale ferată de la Hărman (de unde se leagă
de calea ferată Braşov- Sfântu-Gheorghe) până
la Întorsura Buzăului a fost realizat în 1922, stabilindu-se oficial că era o lucrare de utilitate
publică. După inaugurarea acestei linii, care
avea menirea să facă joncţiunea prin pasul
Buzăului cu linia Nehoiaş -Buzău, proiectul de
traversare a Carpaţilor s-a oprit. Calea ferată a
fost inaugurată oficial la 25 iunie 1931.
Unii localnici din Teliu cred că fantoma inginerului mort la inaugurarea
tunelului mai bântuie încă printre şinele de cale ferată

ceput să ţipe. Prin trupul lui
Cotânţă trecuseră mii de
volţi. Chestura a început ancheta, dar fără succes.
Muncitorii veniţi din Germania erau greu de chestionat. Oamenii au început
să vorbească cum că inginerul german l-ar fi ucis
pe cel român. Vroia să-şi
însuşească toate meritele. Sa spus că plătise nişte oameni să conecteze firele la
curent. Mulţi, însă, îl
văzuseră pe Cotânţă verificând firele înaintea ceremoniei. Oficial, nu s-a găsit
nici un vinovat.

Cavou
în forma de tunel
A fost jale mare în
comună. Lumea îl iubea.
Era o persoană deschisă şi
sinceră. Mulţi dintre săteni
l-au condus pe ultimul
drum. Familia, care trăia la
Bucureşti, i-a comandat un
cavou în formă de tunel.
Marmura pentru construcţia
monumentului
a
fost
comandată din Italia. În

semn de respect pentru ceea
ce făcuse, mormântul a fost
amplasat chiar în faţa bisericii din comună. Ani în şir,
sătenii îi puneau flori,
duminică de duminică, la
ieşirea de la slujbă. În 1963,
cadavrul a fost deshumat şi
mutat la Biserica Sf. Vineri
din Bucureşti. În comună a
rămas doar cavoul în formă
de tunel. Pînă acum cîţiva
ani când preotul a decis demolarea lui pentru că se
împiedicau de el oamenii
care participau la Înviere.
Oricum, cu timpul, marmura fusese furată bucată
cu bucată.

Lupte grele
pentru tunel
Trenul a fost fost prima
legătură a sătenilor din zonă
cu Braşovul. Mulţi lucrau la
fabrica fraţilor Schill, viitoarea
Hidromecanica.
Tunelul a fost foarte folositor şi în timpul războiului.
Maşinile erau încărcate şi
băgate în tunel ca să nu fie
bombardate. La retragere,

nemţii au vrut să arunce în
aer podul şi tunelul pentru a
împiedica armatele române
şi ruseşti să pătrundă în
zonă. Trupele nemţeşti
pregătiseră dinamită să le
arunce în aer. La vreo două
zile după insurecţia din ’44.
Sătenii au pus mâna pe
arme şi au luptat cu nemţii.
Au murit mulţi oameni.

Ceauşescu
nu l-a vizitat
În anii ’60, Ceauşescu,
însoţit de alaiul obişnuit,
trebuia să vină să viziteze
tunelul. Zona era preferata
ştabilor comunişti care organizau în zonă vânători.
Conform protocolului, s-a
organizat o primire ca la
carte în Teliu. Vizita a fost
însă anulată. S-a auzit că
Ceauşescu n-a vrut să vină
deoarece i s-a spus că zona
este foarte poluată din cauza
unei fabrici de mobilă.

Proiect abandonat
Tunelul a fost făcut, în

primul rând, pentru a ajuta
transportul de lemn şi rocă
din cariera din apropiere.
După război, au existat
mai multe planuri pentru a
lega prin cale ferată
oraşele Braşov şi Buzău.
Din cauza seismicităţii
ridicate din Munţii Siriului, zona învecinată din
judeţul Buzău, şi a numeroaselor alunecări de
teren, proiectele au fost
abandonate. În ultimii ani
ai comunismului, la Siriu
s-a construit un uriaş baraj
de pământ. Sate întregi au
rămas sub ape. Drumul rutier a fost suit prin viaducte
pe
versanţii
muntelui. Calea ferată nu
s-a mai extins. Legenda
inginerul Colţână a continuat însă să-i fascineze
pe mulţi. Şi în ziua de azi
se vorbeşte despre fantoma bărbatului care se
plimbă prin tunel cu două
fire în mînă printre şinele
de cale ferată. Povestea e
însă crezută de foarte
puţini oameni.

În timpul lucrărilor, 30 de muncitori au fost prinşi
sub pământ, fiind salvaţi cu mare greutate

u Istoria unei trecători

Tunelul Teliu de pe calea ferată Hărman – Întorsura Buzăului, este cel mai lung tunel de cale
ferată din România, situat pe raza comunei Teliu,
judeţul Braşov. Are o lungime de 4.369,5 m şi
este prevăzut pentru cale dublă, electrificată. La
ieşirea din tunel se intră în staţia Întorsursa
Buzăului, capăt de linie pentru calea ferată de 37
km. Poartă numele pârâului Teliu, pe valea
căruia trece linia ferată.

Istoricii au confirmat că Mihai Viteazu a trecut
prin Teliu. Domnitorul român se pregătea să înfrunte oastea polono-moldoveană condusă de
marele hatman Zamoyski, care ocupase
Moldova şi ameninţa Ţara
Românescă,
urmărind să-l aşeze domn pe Simion Movilă. În
toamna anului 1600, Mihai Viteazul şi-a aşezat
tabăra la Teliu. De aici a plecat spre Muntii
Buzăului, trecând hotarul ţării Româneşti.

Datorită aşezării geografice a comunei Teliu şi a
faptului că este înconjurată de păduri, comerţul
cu cherestea a înflorit din cele mai vechi timpuri.
Pentru a putea ajunge în Buzău comercianţii trebuiau să străbată trecătoarea pe jos sau călare.
Prin Buzaie treceau odinioară negustorii ce
aduceau pește şi vin din Ţară. De la Întorsura
Buzaului până la Braşov nu sunt decât 38 de kilometri. Istoria trecătorii este foarte veche. La Teliu
se văd şi astăzi urmele unei fortificații de pământ
ridicate de săteni pentru a se apăra de tătari. La
Crasna, unde râul Buzău părăseşte Transilvania,
s-au găsit urme bogate din paleolitic.
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u Mihai Viteazul a trecut prin Teliu
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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-Antichități-Numismatică-Filatelie vinde/cumpără cărți deosebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decorații, timbre, clasoare cu timbre, cărți poștale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și piatră, obiecte din
porțelan, mic mobilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462
Vând centrale termice, calorifere și robineți
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562
Agenția imobiliară
Forti Imob caută
pentru clienții săi:
garsoniere, apartamente,
case,
terenuri, spații comerciale în condiții
avantajoase.
Tel
0268.313.136

Mică publicitate prin

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

GB

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere
REMINA
Imobiliare

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

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

Cele mai
bune oferte
imobiliare
le găsiți la noi!

Rețea Abonament

Abonează-te la
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.

SMS
7476

Orange
și
Vodafone

0721.308.704
0751.188.188

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,
birouri, 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 (nefumătoare), la vilă.
Tel: 0751/741146.

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
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

*Important
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, lunivineri, program 10:00-18:00.

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiștilor, confort I semidecomandat, 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 , Centrul 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, parchet, ușă stejar capitonată, uși
interioare noi, 22.000 euro.
Tel: 0751/188188
lVând garsonieră Astra, Traian,
confort I semidecomandată, termopan, parchet, eliberabilă repede, 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 radiante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

2 Camere
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, gresie, faianță, centrală termică,
curte amenajată, vedere spre
centru. Preț: 39.500 euro. Tel
0733.985.006
lOcazie! Ap. 2 camere, Tractorul, 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 închis, debranșat, parchet,
37.000 euro. Tel: 0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 decomandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranșat, separare gaz, ușă metalică, uși interioare noi, gresie, faianță,
parchet, însorit, bloc reabilitat
termic,
38.500.
Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I decomandat, separare de gaz,
instalație pentru centrală proprie. Preț: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj intermediar, termopane, balcon închis,
parchet din lemn masiv, ușă
metalică, beci, însorit, debranșat

de
la CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj intermediar, parchet, 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 închis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare, îmbunătățiri,
preț 38.000 euro negociabil
relații la tel: 0731/833202
lVând apartament cu 2 camere
Calea București, confort I circular,
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 Tractorul și este construit în 2011.
Preț 38.500 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decomandat, 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. Telefon 0728/332.945

3 Camere
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, Muncitorilor, 3/4, 78 mp., centrală, termopan, ușă metalică, 2 gr. sanit,
parțial renovat, 63.000 euro neg.
(COD 3046). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 3 camere, Codrul Cosminului, decomandat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, uși interioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 decomandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vânzare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat,
etaj intermediar, centrală proprie, 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 închis în termopan, ușă

metalică, uși interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianță, parchet, 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, Victoriei, 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-avis de Lidl, confort 1 decomandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părți, contorizat, termopane, ușă metalică, gresie,
faianță, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

4 camere
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 balcoane, 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 sanitare, 2 balcoane, renovat integral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament 4 camere la
casă, în zona Teatrului Dramatic, decomandat, structura
mare, 109 mp, vedere pe două
părți, camere înalte, fără
îmbunătățiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

Case
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, balcon, 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 dormitoare, 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 corpuri 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

Terenuri
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 construibilit, 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 ULTIMELE 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 direct la proprietar. Cota de drum
se oferă gratuit. Indici urbanistici 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 localizat 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 industriale 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 Angelescu, intravilan pentru
construcția de locuințe, 1.200
mp, preț 32 euro negociabil,
relații la tel 0731/833201,
0744/302197

Spaţii comerciale
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
ÎNCHIRIERI

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

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

Apartamente
lAp. 3 camere, Carpaților, mobilat 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 decomandat, mobilat și utilat, 250 euro.
Tel:
0721.932.829,
0368.444.598

Spaţii comerciale
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, geamuri 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. sanitare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566

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

CUMPĂRĂRI
Apartamente
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

REFERENDUMUL,
UN RĂZBOI PENTRU PUTERE!

Sunt total dezamăgit!
Timp de 22 de ani am
așteptat de la politicieni să construiască o
altă Românie, după decembrie 1989, în care
fiecare cetățean să-și
găsească locul, rostul
și utilitatea; fiecare să
poată avea o pâine pe
masă, astfel încât să nu
mai fie cineva nevoit
să trăiască cu disperare
grija zilei de maine.
Din păcate, majoritatea cetățenilor se află
sub nivelul minim de
trai. În locul unei Românii prospere trăim
în țara neputinței și
farădelegii, în țara în
care semidocții devin

doctori și excrocii.
prosperi oameni de
afaceri, în timp ce milioane de români se
afundă în sărăcie și
deznădejde. Niciun
partid politic din cele
ce au existat până
acum nu a putut oferi
speranță, nu a putut
genera un spirit național comun, cel puțin
un îndemn care să ne
unească așa cum, spre
exemplu au fost unele
popoare care și-au
reclădit țara din temelie. Și aș aminti aici
modelul german de
mobilizare pentru reconstrucția și reconfigurarea
unui
stat

devenit liderul Europei. Sigur, avem și
modelul japonez unde
munca este un mod de
viață, unde disciplina
face parte din starea de
normalitate a fiecărui
cetățean. Noi nu suntem nici nemți și nici
japonezi, suntem români, care din când în
când am găsit calea de
a ieși din prăpastie, de
a ne redobândi demnitatea. Sunt sigur că și
acum o vom face.
Acest lucru ține numai
de noi, de fiecare om
în parte, de conștiința
acestuia și de discernământul pe care-l are.
Privesc spre ceea ce

se întâmplă în România prezentă, spre
marele circ național,
spre chemările unora și
altora la război, în fapt
la vot. Orice vot,
oricum l-aș da, reprezintă o opțiune politică
și astfel aș credita pe
cineva, să spunem pe
actualul
președinte
Traian Băsescu sau pe
cei opozabili acestuia.
Iată de ce, pe 29 iulie,
nu mai sunt dispus să
creditez pe nimeni. Mă
abțin. Nu sunt nici cu
unii, nici cu ceilalți.
Constat că nu există
niciun politician care
să îmi ofere încrederea
necesară astfel încât să

Motociclişti din toată ţara se
întâlnesc în weekend, la Predeal
Cea mai mare întâlnire a
motocicliștilor va avea loc în weekend, la Predeal. East European
Motor Show este la a treia ediție și
va reuni motocicliști din toate
colțurile țării, dar și din alte țări europene. Organizatorii se așteaptă la
câteva mii de participanți care vor
tura motoarele la maxim și se vor
distra în stilul lor. Întâlnirea
motocicliștilor va fi acompaniată
de multe concerte și concursuri și
va fi udată cu multă bere.
Participanții vor sosi la Predeal în
cursul zilei de vineri.

Concert Puya joi, în Kasho Club
„Nu e nimic nou“ este numele ultimului concert pe
care Puya îl va susține joi, 26
iulie, în Kasho Club. Puya
(Dragoş Gărdescu) activează
pe scenă hip-hop din anul
1995. S-a lansat cu albumul
“Băieţi de cartier”. De atunci
numeroase single-uri au avut
un succes fulminant în colaborare cu alţi artişti cum ar fi:
Delia Matache, Uzzi, Paula
Seling sau M&G. În anul
2006 Puya a iniţiat campania
antidrog “Învaţa să alegi”.
Ultimile
sale
albume,
Românisme I şi Românisme
ÎI marchează o schimbare în

cariera artistului. "Nu merg
pe ideea că muzica trebuie să
rămână cum era odată, lumea
se schimbă în jurul nostru.
Mulţi dintre cei care strigau
"La Familia" pe "Tupeu de
borfaş" au copii, neveste,
două servicii şi din ce în ce
mai puţin timp pentru
muzică. Mi-am propus să
readuc hip hop-ul la radio şi
în cluburi. E o altă generaţie.
Cu siguranţă nu toţi o să aprecieze schimbarea pe care am
făcut-o, dar nu îmi este frică
de critici“, declară Puya.
Intrarea la concertul de joi
costă 10 lei.

mă duc să optez între
”da” sau ”nu”. Mă
abțin. Îi voi lăsa pe ceilalți să se exprime
după cum vor. Prin
neprezența mea la referendum consider că
voi da un ”vot” de
neîncredere întregii
clase politice. Circul
politic m-a obosit, iar
duminică vreau să mă
odihnesc! Haita hienelor cu carnete de
partid va spune că
vreau să boicotez referendumul. Însă, consider că este dreptul
meu ca, de această
dată, să nu mă implic,
să-i las să se sfâșie
între ei. Starea de in-

certitudine pe care au
reușit să o imprime
cetățenilor se va îndrepta spre EI (putere
sau opoziție egal). De
data aceasta politicienii vor simți pe propria lor piele ce
înseamnă neputința.
Vor simți efectele tăcerii, o tăcere care stă
cu spatele spre politică
așa cum până acum
politica, de după 1989,
a stat cu spatele spre
țară. Pentru a fi crezut,
ajunge ca fiecare dintre noi să privească în
jur, să se întrebe ce s-a
întâmplat cu toate
promisiunile ultimilor
22 de ani.

Concerte de zile mari
la Ursus Evolution
Turneul Ursus Evolution
ajunge în weekendul viitor și
la Brașov. Timp de două zile,
Piața Sfatului va fi locul de
întâlnire al iubitorilor de
muzică și bere bună.
Sâmbătă, pe scenă vor urca
formațiile RAKU, CTC,
Steelborn, Vița de Vie,
Guess Who și Vama.
Duminică, băieții de la
Toulouse Lautrec,
The
Mono Jacks, Șuie Paparude,

Paraziții și Iris vor încinge
atmosfera într-un concert de
zile mari. Intrarea la concerte este liberă.

