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comemor\m DOI An1 de la evenimente din 25-30 octombrie 2007 ce au avut ca scop DEMOLAREA
unui corp al G|RII REGALE din Sinaia, monument de arhitectur\ situat `n rezerva]ie de arhitectur\.
Atunci, interven]ia opiniei publice, a Ordinului Arhitec]ilor [i ac]iunile media au oprit aceast\ barbarie.
Dup\ asta `ns\ nu s-a mai `nt`mplat nimic, `n ciuda zecilor de adresa, referate [i rapoarte scrise `n 
grab\ de c\tre reprezentan]ii institu]iilor care au constatat ilegalitatea acestei ac]iuni. Prin urmare 
nimeni nu a p\]it nimic iar cl\direa vandalizat\ se degradeaz\ lent [i dureros sub privirile noastre.

 
Lucr\rile de demolare nu au la baz\ o Autoriza]ie de desfiin]are, avizul de la Comisia Na]ional\ a
Monumentelor nu este `nc\ emis [i situa]ia se men]ine astfel `n ilegalitate. Nu sunt vizibile nici azi
m\surile de siguran]\ [i protec]ie prev\zute `n procesele verbale `ncheiate cu acea ocazie [i cu at`t
mai pu]in promisele lucr\ri de refacere (al c\ror termen era de 30 de zile). De aceea cred c\ este [i 
datoria autorit\]ilor locale s\ creas\ presiunea asupra proprietarului, pentru a-l determina s\ aduc\ 
imobilul vandalizat m\car `n starea ini]ial\ invoc`nd inclusiv aspectul deplorabil, [i pentru asta, o 
nou\ vizit\, o nou\ constatare la fa]a locului ca [i o `ntrebare c\tre Prim\ria Sinaia ar fi binevenite.
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L\s`nd la o parte legalitatea (sau ilegalitatea) acestor lucr\ri, aspecte de care se vor ocupa sper
compartimentele specializate ale Prim\riei, consider `n continuare c\ este datoria Consiliului Local 
al ora[ului Sinaia s\ intervin\ `n aceast\ situa]ie pentru a remedia aspectul dezolant pe care aceste 
ruine `l aduc `n Pia]a Democra]iei, rezerva]ie de arhitectur\ [i poart\ de intrare `n sta]iunea turistic\ 
Sinaia. A[a cum desigur [ti]i, Consiliul Local poate dispune ac]iuni [i sanc]iuni `mpotriva celor care 
nu `[i `ngrijesc propriet\]ile, `n acest caz fa]adele cl\dirilor, [i care astfel degradeaz\, prin lipsa lor 
de r\spundere civic\ sau prin neglijen]\, imaginea general\ a localit\]ii.

COMEMORARE 
comemor\m DOI An1 de la evenimente din 25-30 octombrie 2007 ce au avut ca scop DEMOLAREA
unui corp al G|RII REGALE din Sinaia, monument de arhitectur\ situat `n rezerva]ie de arhitectur\.
Atunci, interven]ia opiniei publice, a Ordinului Arhitec]ilor [i ac]iunile media au oprit aceast\ barbarie.
Dup\ asta `ns\ nu s-a mai `nt`mplat nimic, `n ciuda zecilor de adresa, referate [i rapoarte scrise `n 
grab\ de c\tre reprezentan]ii institu]iilor care au constatat ilegalitatea acestei ac]iuni. Prin urmare 
nimeni nu a p\]it nimic iar cl\direa vandalizat\ se degradeaz\ lent [i dureros sub privirile noastre.
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I.S.C.Prahova este singura institu]ie care a r\spuns p`n\ acum la sesiz\rile mele, lucru pentru care
v\ mul]umesc. Parcurg`nd aceste r\spunsuri am aflat c\ proprietarul a fost sanc]ionat atunci pentru 
actele ilegale pe care le-a comis. Pe parcursul a doi ani `ns\, acela[i proprietar nu a `ndeplinit nici
una din m\surile dispuse prin procesul verbal `ncheiat la acea dat\: ob]inerea `n regim de urgan]\ a 
Autoriza]iei de Desfiin]are, punerea `n siguran]\ a de urgen]\ [antierului, etc, lucruri pe care v\ rog 
s\ le constata]i [i dumneavoastr\ la fa]a locului [i pe care v\ rog de asemeni s\ le analiza]i [i s\ 
dispune]i `n consecin]\ toate m\surile care se impun `n situa]ia de fa]\.

COMEMORARE 
comemor\m DOI An1 de la evenimente din 25-30 octombrie 2007 ce au avut ca scop DEMOLAREA
unui corp al G|RII REGALE din Sinaia, monument de arhitectur\ situat `n rezerva]ie de arhitectur\.
Atunci, interven]ia opiniei publice, a Ordinului Arhitec]ilor [i ac]iunile media au oprit aceast\ barbarie.
Dup\ asta `ns\ nu s-a mai `nt`mplat nimic, `n ciuda zecilor de adresa, referate [i rapoarte scrise `n 
grab\ de c\tre reprezentan]ii institu]iilor care au constatat ilegalitatea acestei ac]iuni. Prin urmare 
nimeni nu a p\]it nimic iar cl\direa vandalizat\ se degradeaz\ lent [i dureros sub privirile noastre.
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Aceasta este starea `n care arat\ azi un monument de arhitectur\ din Sinaia, la doi ani dup\ ce cu
to]ii ne-am scandalizat de brutalitatea [i ilegalitatea acestei interven]ii barbare. Din p\care acesta
este doar >un exemplu< al modului abuziv `n care sunt tratate cl\diri de patrimoniu ale ora[ului
cuprinse `ntr-o mult prea lung\ list\ din care nu lipse[te desigur nici casa Sturza (de l`ng\ fostul 
cinematograf al ora[ului) demolat\ peste noapte, f\r\ mil\ dar [i f\r\ orice fel de document legal.
{i pute]i fii siguri c\ `n spatele acestei t\ceri [i complicit\]i, `n spatele lipsei de ac]iune [i de reac]ie 
corectiv\, acest gen de ac]iuni barbare vor continua, nu numai la Sinaia.

COMEMORARE 
comemor\m DOI An1 de la evenimente din 25-30 octombrie 2007 ce au avut ca scop DEMOLAREA
unui corp al G|RII REGALE din Sinaia, monument de arhitectur\ situat `n rezerva]ie de arhitectur\.
Atunci, interven]ia opiniei publice, a Ordinului Arhitec]ilor [i ac]iunile media au oprit aceast\ barbarie.
Dup\ asta `ns\ nu s-a mai `nt`mplat nimic, `n ciuda zecilor de adresa, referate [i rapoarte scrise `n 
grab\ de c\tre reprezentan]ii institu]iilor care au constatat ilegalitatea acestei ac]iuni. Prin urmare 
nimeni nu a p\]it nimic iar cl\direa vandalizat\ se degradeaz\ lent [i dureros sub privirile noastre.
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Este adev\rat c\ a fi proprietarul unei cl\diri declarate monument de arhitectur\ nu e de loc u[or
pentru c\ asta `nseamn\ mai multe obliga]iii dec`t drepturi. Cl\direa `n sine v\ apar]ine ce-i drept
dar `n egal\ m\sur\ apar]ine [i ora[ului din al c\rui pre]ios patrimoniu cultural face parte. {i pentru
c\, pe parcursul a doi ani de zile, nu am constatat nici o schimbare de atitudine sau de mentalitate 
din partea dumneavoastr\, v\ asigur din nou c\ voi face toate demersurile care `mi stau `n putere 
pentru a v\ determina s\ repara]i c`t mai cur`nd stric\ciunile fizice [i morale produse acestei cl\diri.

COMEMORARE 
comemor\m DOI An1 de la evenimente din 25-30 octombrie 2007 ce au avut ca scop DEMOLAREA
unui corp al G|RII REGALE din Sinaia, monument de arhitectur\ situat `n rezerva]ie de arhitectur\.
Atunci, interven]ia opiniei publice, a Ordinului Arhitec]ilor [i ac]iunile media au oprit aceast\ barbarie.
Dup\ asta `ns\ nu s-a mai `nt`mplat nimic, `n ciuda zecilor de adresa, referate [i rapoarte scrise `n 
grab\ de c\tre reprezentan]ii institu]iilor care au constatat ilegalitatea acestei ac]iuni. Prin urmare 
nimeni nu a p\]it nimic iar cl\direa vandalizat\ se degradeaz\ lent [i dureros sub privirile noastre.
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