Un polițist acuzat că a construit
abuziv pe domeniul public un gard

DISCORDIE. Mai mulți proprietari de case și terenuri amplasate pe strada Dem
Teodorescu, cartier Copăcelu, Râmnicu Vâlcea ne-au solicitat ajutorul, printr-o
scrisoare trimisă pe adresa redacției noastre,Â

pentru a atrage atenția Primăriei

Râmnicului, Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și celorlalte instituții
abilitate pentru a gestiona situații de acest gen că Mitră Viorel, un vecin de-al lor,
a încălcat domeniul public. Oamenii se plâng că, de la sine putere, Mitră a construit
un gard, ce-i înconjoară proprietatea, cu un metru și jumătate în drumul de acces,
îngustându-l foarte mult.
În esență, povestea este simplă. Viorel Mitră, despre care am aflat că este polițist
în cadrul Serviciului de Ordine Publică, a decis să- și mute gardul cu mai bine de un
metru în drumul de acces, care a devenit aproape impracticabil pentru ma șinile de
gunoi. Vecinii povestesc că i-au sugerat de mai multe ori să- și mute gardul cu măcar
un metru de pe drum, însă, susțin ei, acesta a refuzat de fiecare dată să facă acest
lucru, motivând că proprietatea sa are 500 de metri pătrați și că limita acesteia este
acolo unde gardul mărginește drumul. Terenul, ne-au spus cetățenii, a fost
achiziționat de Mitră încă din anul 2008, dar problemele au apărut de abia anul acesta
când acesta și-a construit, fără autorizație mărturisesc câți dintre cunoscuții
individului, gardul. ‘Din câte șitiu eu era nevoie de un document, chiar dacă gardul

este provizoriu. Drumul s-a îngustat foarte mult de când a construit acest gard și,
pur și simplu, nu vrea să înțeleagă că a devenit impracticabil pentru ma șinile mari’,
ne-a spus unul dintre vecinii lui Viorel Mitră care a dorit să rămână sub anonimat.
Din momentul în care gardul a apărut în drum, locuitorii au făcut mai multe sesizări
către instituțiile abilitate ale statului pentru a rezolva conflictul. ‘Am discutat și
cu inspectorul de zonă de la Primăria Râmnicului, căruia i-am explicat că gardul nu
are autorizație și că nu este normal să se întâmple așa ceva. A zic că nu este normal
Mitră să- și construiască gardul în afara aliniamentului și că se vor lua măsuri în
acest sens. Cei care i-au făcut schița cadastrală au gre șit, i-am spus și eu acest
lucru, dar nu vrea să înțeleagă. El a mutat gardul cum i-a convenit. Dacă nu se vor
lua măsuri cât mai repede, vom face sesizări până când lucrurile vor reveni la normal.
Nu vom tolera așa ceva’, susține vecinul polițistului.
Contactat telefonic de redactorii publicației noastre, polițistul Mitră a avut o
atitudine destul de ostilă, sugerându-ne că ar fi mai potrivit ca acest articol să nu
apară. Ba, mai mult, acesta a ținut să se informeze că este persoană publică, pentru
că apare la televizor, și că un asemenea reportaj i-ar șitirbi imaginea. Sinceri să
fim nu l-am văzut niciodată pe acest domn polițist la vreun post de televiziune și
nici nu șitiam că la celălalt capăt al firului de află un soi de VIP autohton. Dar
pentru că experiența profesională ne-a dovedit acest lucru, o personalitate locală are
nevoie de mediatizare pentru a deveni o figură proeminentă a spațiului nostru public,
ne-am decis să publicăm materialul, din dorința de a-i ușura drumul domnului Viorel
Mitră către celebritatea locală. Este inutil a mai spune că omul a încercat, voalat,
ce-i drept, să ne sugereze că după apariția unui asemenea text, este posibil să ne
întâlnim în instanță și că ar fi mai potrivit să fie scris după o documentare
prealabilă riguroasă și după verificări solide ale subiectului abordat. De acord până
aici cu polițistul, însă ceea ce nu șitie Mitră este că noi am făcut toate
investigațiile jurnalistice necesare până în acest punct. Și apoi, suntem un ziar care
ne-am pus, exclusiv, în slujba cetățenilor, lucru ce înseamnă că vom publica
nemulțumirile lor, ori de câte ori vor avea nevoie de ajutorul nostru. ‘Gardul este pe
vechiul amplasament. Nu am ie șit deloc în drum, așa cum se spune. Nu e nicio
problemă. Dar, cine v-a spus lucrurile acestea? Gardul era la fel, în drumul de acces,
și înainte. Eu nu am făcut decât să construiesc unul nou. În mod normal, ar fi trebuit
să ie și mai mult în stradă, dar am lăsat de la mine. Am respectat, întocmai, schița
cadastrală. Am cumpărat acest teren în anul 2008, cu un credit ipotecar pe o perioadă
de 20 de ani. Eu sunt proprietarul terenului’, a tunat Viorel Mitră.

