ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Ombudsman
Str. Eugeniu Carada, nr. 3, Sector 3, Bucureşti
Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro

Autoritățile locale, în speță Primăria Municipiului București și Primăria
Sectorului 3, încalcă Constituția (dreptul la un nivel de trai decent) în cazul
persoanelor evacuate din str. Vulturilor, nr. 50-sesizare către Instituția
Prefectului Municipiului București

Avocatul Poporului a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București în cazul
persoanelor evacuate din strada Vulturilor, nr. 50, sector 3. Sesizarea vine ca urmare a
faptului că, până în prezent, autoritățile locale sesizate (Primăria Municipiului București
și Primăria Sectorului 3) nu și-au însușit Recomandările formulate de Avocatul
Poporului, în urma anchetei efectuate.

Avocatul Poporului apreciază că, în cazul sus-menționat, autoritățile publice locale nu
au respectat drepturile prevăzute în art. 47, din Constituţia României, referitoare la
dreptul la un nivel de trai decent. Totodată se remarcă lipsa de colaborare dintre
Primăria municipiului București și Primăria Sectorului 3 București în acest caz. Or,
dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, consacră principiul
colaborării în înfăptuirea administrației publice locale.

Demersul Avocatului Poporului către Instituția Prefectului Municipiului București este
ultimul dintr-o serie de investigații și adrese formulate de către Avocatul Poporului în legătură
cu situația persoanelor evacuate din strada Vulturilor, nr. 50, sector 3. În cadrul anchetei,
demarate ca urmare a sesizării din oficiu, în 1 octombrie 2014, au fost adresate două
Recomandări, una adresată Primarului Interimar al Municipiului București și cealaltă
Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.
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Prin cele două Recomandări, Avocatul Poporului a solicitat celor două instituții ca, în
exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, să dispună măsurile legale în vederea
respectării drepturilor persoanelor evacuate:
- să ia măsuri de relocare pentru familiile care au fost evacuate, asigurându-le un adăpost
de bază/locuință adecvat;
- să colaboreze cu Primăria Sectorului 3 București în vederea identificării unor soluții
de natură a rezolva problema locativă a cetățenilor evacuați din imobilul situat în str.
Vulturilor, nr. 50, sector 3, București;
- să prevadă fonduri în bugetul local pentru construirea de noi locuințe sociale și
achiziționarea de locuințe de necesitate;
- informarea Avocatului Poporului în privinţa tuturor măsurilor luate.
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