
Către,  

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII BRAȘOV 

Referitor:  Construire imobil apartamente D+P+2E+M, conform Autorizației de Construcție nr. 

218/31.03.2016, în Brașov, str. Bobâlna, nr. 21 de către BANCIU CIPRIAN și GHINEȚ 

LEONARD CONSTANTIN 

Subsemnata, Munteanu Elen-Dorina, în calitate de proprietară a imobilului casă de locuit 

situată în Brașov, str. Bobâlna, nr. 23A, 

Având în vedere răspunsul dvs. la solicitarea mea înregistrată sub nr.40379/03.11.2016, 

revin cu următoarele precizări: 

1. împrejmuirea șantierului nu este făcută în mod corespunzător, fapt ce a dus la 

intrarea pe proprietatea mea a câinilor vagabonzi; zidul de sprijin nu este finalizat 

nici până în prezent, cu toate că demisolul este finalizat; 

2. nerespectarea amplasamentului balconului, conform legii; 

3. nerespectarea normelor de securitate la incendiu; nu o dată am fost nevoiți să-l 

atenționăm pe proprietar că lucrătorii au aprins focul în mai multe puncte în 

interiorul demisolului, care este împrejmuit cu folie de plastic, pe care l-au lăsat 

nesupravegheat; 

4. datorită lipsei hidroizolației între zidul de sprijin și proprietatea mea (excavarea s-

a făcut până la tencuială, inclusiv) s-a inflitrat apa provenită de la ploi și topirea 

zăpezii în garaj și culoarul spre magazia de lemne (atașez poze); menționez că 

sunt guri de evacuare (în prezent acoperite cu folie) care, chiar dacă ar prelua apa, 

nu sunt legate la un sistem de canalizare; menționez că între partea de platou a 

străzii Bobâlna și locația imobilului NU există sistem de canalizare; 

5. având în vedere înălțimea mare a imobilului (aprox. 15m), distanța foarte mică de 

aprox. 4,5m față de casă și a formei acoperișului, există șanse mari ca zăpada de 

pe bloc să cadă în curtea și pe acoperișul meu; revin cu mențiunea că mansarda 

casei mele este pe structură de lemn și acoperișul este din șindrilă bituminoasă; 

6. nici până în prezent proprietarul nu a venit cu o soluție tehnică pentru a evita 

căderea ploii și zăpezii între zidul de sprijin și casa mea (distanța este de aprox. 

30-40 cm); și această ploaie și zăpadă căzute se vor infiltra, slăbind structura de 

rezistență a casei 

 

Și cu rugămintea de a întreprinde o verificare în teren a lucrărilor efetuate până în prezent 

și a celor semnalate de mine. 

Vă mulțumesc. 

     Cu considerație,  

                                                                                                     Munteanu Elen-Dorina 

04.01.2017 


