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Catre

Institutia Prefectului - Judetul Brasov
Adresa: Bulevardul Eroilornr.3, Brasov, jud. Brasov
D-lui Ciprian Bancila

Stimate Domnule Prefect,

Prin prezent4 va solicitam sprijinul pentru conservarea patrimoniului cultural si arhitectural romanesc qi vd aducem
la cunoqtin{d urmdtoarele :

Cu raspunsul nr.35177129.()9.2016,lnspectoratul de Stat in Constructii Brasov a constatat :

"Ca urmare a controlului desfasurat la Primaria Municipiului Brasov, s-a constatat emitarea autorizatiei
de construire nr. 57/25.01.2016 cu incalcarea prevederilor legale, drept pentru care prin proces verbal de
control s-a dispus emitentului comunicarea rezultatului deciziei privind revocqreq autorizatiei de construire sau
solicitarea anularii acesteia in contencios administrativ. "

Prin urmare, va rugim sa solicita{i anularea actului administrativ emis cu incilcarea prevederilor legale, la
instanta de contencios administrativ, conform art. 3 alin. (3) din Legea 55412004, urmind ca pinl la solu{ionarea
cauzei, actul atacat si fie suspendat de drept.

Potrivit reglementdrilor legale, Institutiei Prefbctului ii este recunoscut dreptul de a ataca in fa{a instantrei de
contencios administrativ actele administrative emise de autoritelle administra{iei publice locale, in in{elesul prevederilor art.
2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului adrninistrativ nr. 55412004, cu modiflcdrile qi completdrile ulterioare. Totodati,
potrivit art. 12 din Legea nr. 5011991, anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, in conditiile
legii, si de catre pref'ect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspcctoratului de Stat in Constructii.

Men{iondm ci am solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii, la data de 05.10.2015, ora 13:56" prin fax. sd se
dispund sistarea lucrarilor aflate in curs de desfasurare la adresa din mun. Brasov str. Ioan Bogdan. nr. 6judetul Brasov si
sesizarea de indata a Institutiei Prefectului pentru anularea autorizatiei.

Cu deosebita consideratie.

In asteptarea raspunsuiui Dvs,

Grupul Civic "Salvati Zona Istorica Brasovul Vechi" (participanti petitie in anexa semnaturi petitia nr. 1)

intila Brasov. 06 Octombrie 20 l6


