DREPT LA REPLICĂ
AL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

CU PRIVIRE LA
ARTICOLUL PUBLICAT ÎN ZIARUL ONLINE PRESSALERT.RO „PRIMARUL ROBU A
AUTORIZAT ILEGAL CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUBTERANE LA VIITORUL HOTEL DIN
PIAŢA SF. GHEORGHE. VEZI CE ALTE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII AU FOST DESCOPERITE”

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a luat cunoştinţă de conţinutul articolului
intitulat „Primarul Robu a autorizat ilegal construirea unei parcări subterane la viitorul
hotel din Piaţa Sf. Gheorghe. Vezi ce alte încălcări ale legii au fost descoperite.”, publicat
în ediția online în data de 21.09.2016, care face referire la modul în care municipalitatea
a eliberat autorizaţia de construire care a permis începerea lucrărilor la viitorul hotel din
Piaţa Sf. Gheroghe.
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. îi revine misiunea controlului de stat al
întregului sistem al calităţii, dar şi cea a controlului statului privitor la domeniile
urbanismului şi al disciplinei în construcţii.
Referitor la legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire, în conformitate cu prevederile
articolului 12 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
“Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot
fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea
autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către
prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în
Construcţii.”
În ceea ce priveste controlul privind legalitatea emiterii celor două autorizaţii de
construire, emise de primarul Municipiului Timişoara, având ca obiect intervenţii la
imobilul de pe strada P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2, 3 şi 4, acesta a fost făcut în spiritul şi litera
legii, în urma sesizărilor Asociaţiei de Proprietari din imobilul situat în vecinătate precum
şi a solicitării Instituţiei Prefectului adresate instituţiei noastre şi nu cum a afirmat domnul
primar Robu “la comanda”.
Considerăm că atât constatările cât şi măsurile dispuse au fost întemeiate şi se încadrează
în prevederile legislaţiei în vigoare, fapt care a dus la sesizarea Instituţiei Prefectului care
a înaintat cazul către instanţă, urmând ca aceasta să decidă.
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