Nicolae Robu, apel către proprietarii de clădiri: Pot să moară oameni...
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Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, le solicită proprietarilor de clădiri din zonele istorice ale municipiului, care sunt
degradate şi trebuie renovate, să-şi monteze de urgenţă plase de protecţie pe faţade, atât cu rol de protecţie a popula
cât şi estetic.
Edilul va propune în acest sens un proiect de hotărâre în următoarea şedinţă de consiliu local.

Robu a explicat marţi, într-o conferinţă de presă, că, deşi au fost transmise sute de notiﬁcări proprietarilor unor astfel de im
pentru le repara, evitând supraimpozitarea, "taxa pe paragină", aceştia ﬁe au ignorat notiﬁcările, ﬁe le-au atacat în instanţă, i
au câştigat procesul în prima instanţă.

"De ani de zile încercăm să-i lămurim pe cei care deţin proprietăţi în aceste zone să şi le întreţină. Din păcate, răspun
este inacceptabil. Nu se poate să ai proprietăţi în asemenea zone şi să pui o amprentă negativă asupra oraşului
acesta, în urma presiunii pe care eu am pus-o, am ajuns la peste 1.100 de notiﬁcări şi vom merge până la 3.600. Sunt 3
asociaţii de proprietari vizate", a declarat primarul Nicolae Robu.

Edilul a subliniat că municipalitatea nu urmăreşte să crească veniturile locale prin aplicarea de amenzi, dar se doreşte ca im
oraşului să nu fie afectată, dar nici cetăţenii să nu cadă victime ale unor accidente provocate de dezlipiri ale tencuielilor.
Apel către proprietarii de clădiri

"Fac un apel şi la conştiinţa lor, să-şi întreţină clădirile. Voi propune un proiect de hotărâre prin care toţi proprieta
clădiri care arată rău să ﬁe obligaţi, până la începerea lucrărilor de reparaţii, să-şi pună plase de protecţie pe clădiri, p
a asigura securitatea trecătorilor, dar şi pentru un aspect acceptabil (...)", a explicat primarul.
Plasele vor avea pe ele desenul cu aspectul viitoarei faţade

"Este inadmisibil să mergi prin Piaţa Victoriei şi în centrul istoric şi să vezi panglici prin care 'se iau măsuri de prote

cetăţenilor'. Ajungi să nu mai poţi folosi domeniul public din cauza panglicilor. Pot să moară oameni, nu doar să ﬁe r
Aceşti proprietari sunt inconştienţi de pericolele pe care le creează", a afirmat Nicolae Robu.

Pe de altă parte, edilul a menţionat că aceste plase de protecţie nu vor putea rămâne pe clădiri la nesfârşit, ci până la te
impuse de legislaţie.
Vezi și: Robu, ultimatum pentru Guvern: Refuz să cred!

