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Către,
Primăria Municipiului Rădăuți, domnului Primar Nistor Tătar,
Consiliului Local Rădăuți, membrilor Consiliului Local
Subiect: Parcul „Alexandru Sahia” și lacul necesită soluții urgente și ferme din partea
autorităților locale – pericol privind sănătatea publică și mediul înconjurător

Stimate domnule primar,
Stimați membri ai Consiliului Local,
În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor,
vă supunem atenției următoarea situație:
Parcul „Alexandru Sahia” din municipiu, cunoscut printre rădăuțeni ca fiind „Parcul de la
lac”, este într-o stare avansată de degradare. Menționăm că facem referire inclusiv și
îndeosebi la porțiunea centrală a parcului, formată din insula pe care este construită o
clădire și lacul propriu-zis, secțiunea cu luciul apei, care înconjoară această insulă, segment
care s-a transformat într-un focar de infecții.
Grupul nostru civic a realizat o scurtă analiză a evoluțiilor care au condus la situația de astăzi
(analiza fiind disponibilă pe www.radautiulcivic.ro) pe care o prezentăm, pe scurt, în
continuare:
➢ 2 ianuarie 1994 - Primăria Rădăuți concesionează firmei SC Carlos SRL suprafața de
250 mp de teren (reprezentând insula lacului), pentru 25 de ani - până în anul 2019.
➢ 2009 - dreptul de concesiune asupra insulei se transferă către firma SC Apollo SRL,
deținută de fostul primar, Aurel Olărean
➢ 25 iulie 2013 - terenul care cuprinde luciul apei (lacul efectiv) este trecut din
domeniul public al municipiului Rădăuți, în domeniul privat al acestuia și concesionat
fără licitație publică prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 117/2013, la cererea firmei
SC Apollo SRL, pentru 49 de ani (până în anul 2062), „în vederea amenajării și
extinderii construcției”, pentru o sumă de 29.270 de lei.
➢ În ambele contracte de concesiune, se arăta că firma concesionară nu putea înstrăina
terenurile și nici nu le putea subconcesiona, decât cu acordul Primăriei. De
asemenea, există aceleași obligații ale firmei SC Apollo SRL de a respecta condițiile
impuse de faptul că bunurile sunt proprietate publică, și anume obligații legate de
„protecția mediului”, „conservarea patrimoniului”.
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