
 
Prin hotararea pronuntata luni in dosarul 40971/301/2012, Judecatoria Sectorului 3 a dispus 
obligarea Primarului Sectorului 3, a constructorului Ion Chirita si a proprietarilor terenului, 
familia Dimcevici, la demolarea constructiei ilegale din Calea Dudesti nr. 94 (foto atasat). 
Hotararea nu este irevocabila, putand fi atacata cu apel. 
 
Este a treia hotarare de demolare a unei constructii ilegale pronuntata in Bucuresti, dupa 
deciziile de demolarea a constructiilor din str. Aurel Vlaicu 120-122 si Cathedral Plaza. 
Diferenta este ca in primele doua hotarari persoana imputernicita sa demoleze este Primarul 
Sectorului 2, respectiv Primarul General. In hotararea pronuntata luni, daca Primarul 
Sectorului 3 impreuna cu constructorul si proprietarul nu demoleaza in termen de 30 de zile, 
vecinii care au initiat procesul pot sa demoleze ei insisi cladirea pe cheltuiala primilor. 
 
Este de remarcat ca Ion Chirita este constructorul si investitorul constructiei din Calea Dudesti 
94, al constructiei din str. Aurel Vlaicu nr. 120-122 si al constructiilor ilegale in desfasurare 
din Parcul Tineretului. 
 
Azi 29 octombrie de la ora 14 la sediul Active Watch din Calea Plevnei 98 va avea loc o 
conferinta de presa in care vor fi prezentate pe larg cazul celor trei constructii care 
urmeaza a fi demolate. 
 
Participa: 

- Maria Dinescu, proprietara imobilului din Calea Dudesti 96, cea care a initiat 
procesele impotriva cladirii din Calea Dudesti 94 

- Oana Poenaru si Nicusor Dan din partea Asociatiei Salvati Bucurestiul, parte in 
procesele privind demolarea constructiei din Calea Dudesti 94 

- Roxana Wring din partea Asociatiei ProDoMo, parte in procesul care a avut ca obiect 
demolarea imobilului din str. Aurel Vlaicu nr. 120-122 

- Ofelia Barsan si Mugur Popescu, avocatii Arhiepiscopiei Romano-Catolice in procesul 
cu proprietarii cladirii Cathedral Plaza. 

 
Istoricul pe scurt al constructiei din Calea Dudesti nr. 94 

- in 12 mai 2008 Primarul Sectorului 3 a emis o autorizatie de construire pentru parter + 
5 etaje 

- in 23 mai 2008 Primarul Sectorului 3 a emis o noua autorizatie de construire pentru 
parter + 7 etaje 

- in noiembrie 2008 vecinii din Caleaq Dudesti nr. 96 au solicitat Tribunalului Bucuresti 
anularea celor doua autorizatii 

- in mai 2009 Primarul Sectorului 3 a emis o noua autorizatie de construire pentru parter 
+ 8 etaje 

- in 3 noiembrie 2009 Tribunalul Bucuresti a anulat primele doua autorizatii de 
construire, retinand ca inaltimea de parter + 5 etaje depaseste inaltimea maxima 
admisa 

- intr-un total dispret al hotararii Tribunalului, in 5 noiembrie 2009,  Primarul Sectorului 
3 a emis o noua autorizatie de construire pentru parter + 9 etaje 

- constructorul a construit de fapt un imobil parter + 10 etaje. 
 
Contact: Nicusor Dan, Asociatia Salvati Bucurestiul, 0732.290.539. 
 



Procesul a fost realizat în cadrul proiectului  Instrumente pentru accesul la justiție al ONG-urilor, finanțat prin 
granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondului ONG în România. Conținutul acestui comunicat nu 
reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE, 2009-2014. Pentru informații oficiale despre 
granturile SEE și norvegiene, accesati www.eeagrants.org. Pentru informații despre Fondul ONG, accesați 
www.fondong.fdsc.ro. 
 


