
 

 Nr. 22/30.06.2018 
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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➢ 20 aprilie 2016 - Firma fostului primar Olărean vinde firmei AVACONSULTING           
SRL doar clădirea de la lac (patiserie, cofetărie și terasă), obligându-se să vândă sau              
să subconcesioneze cele două terenuri, respectiv terenul de sub clădire (insula) și            
terenul care cuprinde lacul (luciul apei), dacă obține acordul Primăriei, iar în cazul             
unei respingeri, să dea în judecată Primăria Rădăuți.  

➢ aprilie 2017, după insistențe ale firmei Apollo SRL, pe ordinea de zi a ședinței din               
luna aprilie 2017 este inițiat un proiect de refuz al subconcesionării. 

➢ martie 2017 - Primăria Rădăuți dă în judecată SC Apollo SRL și AVACONSULTING             
SRL, dar acțiunea este respinsă și pe fond (octombrie 2017) și în apel (aprilie 2018),               
întrucât SC Apollo SRL a vândut clădirea către AVACONSULTING SRL, nu           
terenurile concesionate, iar Primăria trebuia să formuleze acțiunea doar față de SC            
Apollo SRL, cu privire la contractele de concesiune, nu să ceară nulitatea vânzării             
(față de care Primăria este un terț).  

 
Analiza completă a acestei situații (cronologie, documente) se regăsește la adresa           
www.radautiulcivic.ro. Având în vedere aceste elemente și că în continuare cele două            
contracte de concesiune dintre Primărie și SC Apollo SRL sunt valabile (cel privind insula              
valabil până în anul 2019 și cel privind lacul valabil până în anul 2062), în numele                
semnatarilor și a tuturor rădăuțenilor nemulțumiți de această situație, vă solicităm respectuos            
să ne comunicați următoarele informații de interes pentru cetățeni: 
 

1. Până când este valabilă concesiunea lacului și până când este valabilă concesiunea            
insulei? 

2. Ce obligații are firma SC Apollo SRL cu privire la întreținerea insulei și a lacului               
(dacă erau stipulate în contract astfel de obligații)? 

3. Care este modul în care Primăria și Consiliul Local au verificat îndeplinirea acestor             
obligații și ce anume au făcut pentru rezolvarea situației? 

 
Dată fiind situația actuală, vă adresăm următoarele propuneri, care, credem noi, se impun             
pentru rezolvarea cât mai repede a situației: 

I. Rezilierea contractelor de concesiune dintre Primărie și SC Apollo SRL, aceste           
aspecte fiind în puterea Primăriei Rădăuți. 

II. Igienizarea zonei respective (formată din lac și parc), care a ajuns să fie un pericol               
pentru sănătatea publică și un disconfort pentru toți rădăuțenii. 

III. Igienizarea constantă, în conformitate cu art. 12 alin. 1 din Legea nr. 24/2007 a              
parcului „Al. Sahia”, la fel ca orice alt parc din Rădăuți.  
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În susținerea celor de mai sus, anexăm fotografii cu starea actuală și fotografii cu lacul de                
altădată (Anexa 1), precum și o petiție semnată de un număr de ……….. rădăuțeni revoltați               
de starea deplorabilă a lacului și a parcului (Anexa 2) 
 
În eventualitatea în care situația nu va găsi o rezolvare la nivelul autorităților locale, vă               
aducem la cunoștință că intenționăm să sesizăm și Garda de Mediu Suceava, precum și              
Direcția de Sănătate Publică Suceava cu privire la pericolul la adresa sănătății publice pe care               
starea de degradare a lacului îl reprezintă. Considerăm că parcul Alexandru Sahia, inclusiv             
lacul și insula, au fost și rămân un simbol al orașului Rădăuți, motiv pentru care ar fi păcat ca                   
în an de Centenar, starea degradată a acestui loc să nu se schimbe.  
  
Vă asigurăm de toată colaborarea noastră și sperăm ca situația prezentată să își găsească o               
rezolvare cât mai rapidă, pentru un Rădăuți mai curat și frumos, acesta fiind și motivul               
efortului nostru. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în cel mult 30 de zile               
(termenul legal de răspuns) la adresa radautiulcivic@gmail.com și vă rugăm ca, la primirea             
prezentei adrese, să ne comunicați numărul de înregistrare. 
  
Cu stimă, 
  
          Ramona Curic și Luca Ciubotaru, în numele grupului de inițiativă „Rădăuțiul Civic” 
          Tel: 0741 975 076 / E-mail: radautiulcivic@gmail.com 
          Website: www.radautiulcivic.ro  
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Anexa nr. 1.A - Imagini reprezentând lacul din incinta parcului ,,Alexandru Sahia’’, 2018: 
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Anexa 1.B - Imagini reprezentând lacul din incinta parcului ,,Alexandru Sahia’’, 1964-1975. 
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