http://www.luju.ro/conturile-anrp-in-pericol-autoritatea-nationala-pentru-restituirea-proprietatilordezvaluie-manevre-murdare-intr-un-caz-special-in-care-un-cesionar-din-cluj-s-a-folosit-de-o-dis
pozitie-din-2007-a-primarului-emil-boc-si-incearca-sa-primeasca-dublul-sumei-d

CONTURILE ANRP IN PERICOL - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor dezvaluie manevre
murdare intr-un caz "special" in care un cesionar din Cluj s-a folosit de o dispozitie din 2007 a primarului Emil
Boc si incearca sa primeasca dublul sumei din grila notariala!
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Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) se afla la aceasta ora intr-o situatie foarte dificila, din cauza unor executari silite, parte dintre ele justitificate, alta parte, insa, fara suport legal sau in contra legii. ANRP atentioneaza opinia publica asupra unui caz flagrant de executare silita demarata la cererea unui cesionar din Cluj-Napoca, care a obtinut incuviintarea executarii de la Judecatoria
Sectorului 5, pentru aproape 2 milioane de lei, intr-un dosar in care nici fosta Comisie Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor (C.C.S.D.), nici Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor nu au finalizat procedura administrativa de solutionare si nu au emis un titlu de despagubire.
Intr-un comunicat transmis redactiei Lumeajustitiei.ro, institutia care se ocupa de problema retrocedarilor si care are in solutionare peste 80.000 de dosare, subliniaza ca titularul acestui dosar a solicitat in justitie obligarea A.N.R.P. si a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sa ii emita titlu de despagubire, dar instanta i-a respins actiunea, atat in fond (2012), cat si in recursul din 18 aprilie 2013, Hotararea nr. 4387/2013 fiind
urmatoarea: Mentine hotararea atacata. Respinge recursul declarat de Horea Pojaru impotriva sentintei civile nr.5 din 10.01.2013 pronuntata in dosarul nr.1488/33/2011 al Curti de Apel Cluj, pe care o mentine in totalitate. Decizia este irevocabila".
Pentru incuviintarea executarii silite, cesionarul a folosit o dispozitie a primarului Emil Boc (foto) din 2007 si un raport de evaluare intocmit in 2011, cand Boc era prim-ministru. Conform datelor pe cae le detinem, cesionarul, Horea Pojaru, desi a pierdut in instanta la Curtea de Apel Cluj si cu toate ca nu are o creanta certa si exigibila, bazandu-se pe titlul de despagubiri acordat de Legea 247 - care e doar o
piesa din dosarul pentru obtinerea titlului de plata, pe o ordonanta de primar a lui Emil Boc si pe un raport de evaluare realizat in 2011, a reusit la Judecatoria Sector 5 sa obtina poprirea pe conturile ANRP. De altfel, la aceasta ora, ANRP are popriri e conturi de aproape 200 de milioane lei.

Desi avea un numar de ordine mare, dosarul a fost dat in lucru la data de 24.02.2011, fiind considerat „un caz special”, chiar daca persoana indreptatita isi cesionase integral drepturile inca din luna mai 2010, aceasta fiind una din cauzele in care unor persoane privilegiate li s-a acceptat solutionarea dosarelor in afara ordinii firesti.
Conducerea ANRP arata ca cesionarul urmareste, pe calea executarii silite, sa obtina dublul sumei care s-ar primi in mod legal prin aplicarea grilei notariale in temeiul Legii nr. 165/2013.

In comunicatul transmis, A.N.R.P. subliniaza ca va face contestatie la poprirea dispusa in cadrul executarii silite, „dar doreste sa transmita din nou opiniei publice ca aceste practici de executare in mod abuziv a conturilor sale pun in pericol capacitatea institutiei de a face plati in mod legal, la ordine, persoanelor indreptatite la despagubiri”.
* Cititi aici comunicatul ANRP
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