Boureanu este dator vândut la
OLTCHIM

FĂȚĂRNICIE. Ramplast Distribuție Profile SRL, firmă deținută de Cristian Boureanu,
parlamentar PDL, are datorii de 2,8 milioane de lei la Oltchim Râmnicu-Vâlcea, al
cărei distribuitor este unic pe București. Se vede treaba că politicianul nu are nicio
treabă să- și plătească la timp datoriile, demonstrând un dispreț total față de
Â firmele de stat. Conform informațiilor preluate de la ANAF firmele sale au o datorie
de 250 mii de lei către bugetul de stat pentru care se află în executare silită. El
livrează profile pentru sălile de sport ale Companiei Naționale de Investiții (CNI),
dar și termopane pentru o serie de instituții de stat, cu toate că a declarat sus și
tare că nu a făcut niciodată afaceri cu statul.
Potrivit datelor furnizate de Oltchim, firma lui Boureanu are o datorie de aproape 3
milioane de lei către compania de stat. ” Firma Ramplast Distribuție Profile SRL are
către Oltchim Râmnicu-Vâlcea în momentul de față un debit total de 2.794.168,26 lei
din care 922.810,73 lei în termen. Diferența, respectiv 1.871.357,53 lei, reprezintă o
datorie de plată care este în scadență, cea mai veche având termen scadent în luna
februarie 2010, pentru care cele doua firme – Oltchim și Ramplast Distribuție Profile
SRL – au în derulare un protocol de eșalonare a plăților întocmit în data de
16.03.2010 și valabil pentru perioada 09.03.2010-31.07.2010, timp în care Ramplast
Distribuție Profile se obligă să achite aceasta datorie restantă. Menționăm că acest

debit este garantat de Ramplast Distribuție Profile SRL cu instrumente de plată.
Pentru sumele restante datorate, Oltchim percepe lunar facturi cu dobândă care de la
începutul anului până în luna aprilie inclusiv însumează un cuantum de 100.778,99 lei,
factura aferenta lunii mai începând să se calculeze după data de 15.06.2010, când se
va închide contabil luna mai. Nivelul dobânzilor aplicate lunar de Oltchim este mult
superior celor pe care Oltchim le plătește la creditele contractate” , a declarat
directorul general al Oltchim, Constantin Roibu, care susține că firmei lui Boureanu
îi sunt percepute dobânzi superioare creditelor contractate.
Mai trebuie spus că Boureanu a livrat CNI termopane în valoare de aproximativ 2,9
milioane de lei (720.000 de euro pentru 12 săli de sport) i-au adus aproape 50% din
cifra de afaceri a Ramplast Distributie Profile, care în 2008 a atins 7,7 milioane de
lei, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Din presa națională aflăm că o altă
firmă a lui Boureanu, Altipo Construct, a furnizat produse, pentru Spitalul Sfântul
Ciprian Pantelimon, Facultatea de Științe Politice și Administrative, un hotel al CNE
Cernavodă, pentru sediul Inspecției Muncii și a executat lucrări în cadrul CET Sud și
CET Vest etc.
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