„Time-out” în războiul dintre Rosal
și Urban

” Curtea de Apel Pitești s-a ferit săia o decizie

” în aceeași zi cu procesul, în orașul în care „respiră” Curtea de Apel a avut loc o
adevăratăbătălie: Primăria din Pitești a organizat licitația pentru delegare a
serviciului de salubrizare a municipiului, printre cele 18 firme înscrise la licitație
și cu șanse mari de a o câștiga, aflându-se și firma Rosal Grup București

Vineri, 9 februarie, la Curtea de Apel din Pitești era programat săse desfășoare
primul termen de judecatăla recursul solicitat de firma lui Silviu Prigoană, Rosal
Grup SRL București, După ce aceeași instanțădăduse, în data de 19 ianuarie 2007,
câștig de cauzăsocietății Urban SA Râmnicu Vâlcea. Războiul dintre cele două firme are
ca mizăpreluarea serviciului de salubritate al Râmnicului . Instanța din Pitești a
amânat însă luarea unei decizii, la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție,
sesizatăîn prealabil de avocații omului de afaceri Silviu Prigoană. Cel mai probabil,
următorul termen în procesul dintre firma Rosal București, pe de o parte, și Urban,
Primăria Râmnicului și Consiliul Local, pe de altăparte, va avea loc în prima parte a
lunii martie. Tot în aceeași zi, la Curtea de Apel Pitești trebuia săaibăloc primul

termen în procesul intentat de firma lui Silviu Prigoanăprimarului Mircea Gutău, dosar
care are ca obiect anularea deciziei Primăriei Râmnicului de suspendare a contractului
de salubrizare a municipiului cu firma Rosal. Se pare că și această cauzăa fost
amânată, având în vedere timpul extrem de scurt de studiere a dosarului (două
săptămâni). După cum se știe, După sentința Curții de Apel Pitești, din data de 19
ianuarie, primarul Mircea Gutău a semnat decizia de suspendare a contractului încheiat
cu firma Rosal pe o perioadă de 90 de zile. În aceste condiții, în temeiul logicii, a
fost reluat vechiul contract de salubrizare încheiat de Primăria Râmnicului cu firma
Urban Râmnicu Vâlcea. Tot în data de 9 februarie, în orașul în care „respiră” Curtea
de Apel a avut loc o adevăratăbătălie: Primăria din Pitești a organizat licitația
pentru delegare a serviciului de salubrizare a municipiului, printre cele 18 firme
înscrise la licitație și cu șanse mari de a o câștiga, aflându-se și firma Rosal Grup
București.
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