NICULESCU Simona-Lucia (NICOLESCOT Simone-Lucie)
Valea Brazilor nr. 150, punctul „Acasă”
Tel : 0770.69.67.91
E-mail : pr@unifight.ro
Comunicată prin e-mail : dsu@mai.gov.ro
Către Domnul secretar de stat Raed ARAFAT
Subsemnata NICULESCU Simona-Lucia (NICOLESCOT Simone-Lucie), Valea Brazilor nr. 150,
punctul „Acasă”, C.N.P. 2700412434554,

formulez prezenta

PLÂNGERE

Prin care vă solicit să coordonați operațiunile de PREVENIRE și gestionare a situațiilor de
urgență, deoarece mă aflu împreună cu familia mea într-o situație disperată, fiind sinistrați de
aproape două săptămâni.
Locuința noastră, pe care am construit-o pe bază de proiect, cu autorizație de construcție,
nu beneficiază de apă curentă iar drumul comunal ce deservește locuința noastră este
impracticabil pe o lungime de peste un kilometru și jumătate.
Deoarece nu ne putem deplasa pentru a ne aproviziona cu apă, am fost nevoiți să topim
zăpada din curte. Provizii ne-a adus un vecin, cu tractorul echipat de lanțuri.
Cu toate că am câștigat în instanță obligarea unui Consiliu Local la reabilitarea unui drum
în
noiembrie
2013
(http://portal.just.ro/109/SitePages/Dosar.aspx?
id_dosar=10900000000091772&id_inst=109), Consiliul Local Băiculești nu a acceptat să se
conformeze decât în octombrie 2014 (după ce fusese condamnat la plata unei penalități de 100
de lei pe zi întârziere), PARȚIAL și imperfect prevederilor unei hotărâri judecătorești DEFINITIVĂ
și
IREVOCABILĂ
(http://portal.just.ro/216/SitePages/Dosar.aspx?
id_dosar=21600000000032260&id_inst=216).
Executorul judecătoresc care a constatat imposibilitatea executării a solicitat aplicarea de
penalități conform prevederilor art. 905 NCPC, dar următorul termen este foarte îndepărtat
raportat
la
urgența
cauzei
dedusă
judecății
:
(http://web.justitieag.ro/jud_pit/jud_app/dosar_detalii.asp?id_dosar=28000000000234190).

La început de an 2015, nu s-a lucrat deloc la acest drum, nici măcar pentru o minimă
întreținere, cu toată hotărârea irevocabilă a instanței care impunea urgența în noiembrie 2013.
În momentul de față, mă aflu (împreună cu familia mea, un copil de 6 ani) în imposibilitatea de a
avea acces la serviciile medicale de urgență, în imposibilitatea de a avea acces la serviciile
pompierilor în caz de incendiu, la o distanță de un kilometru și jumătate de porțiunea de drum
practicabilă.
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Luni 18 februarie 2013, la ora 07,30, executorul judecătoresc Vasile IORDACHE a întocmit
la cererea mea și în aplicarea art. 364 Cod de Procedură Civilă (anexa nr. 1), un constat al stării de
fapt al drumului ce deservește locuința noastră, consemnând și declarațiile vecinilor ce folosesc
același drum.
Acest constat are conform dispozițiilor legale puterea doveditoare a înscrisului
autentic. Mai are meritul de a constata că : „Pentru un autovehicul de capacitate mare este
imposibil a se urca, ÎN CAZUL UNEI INTERVENȚII A POMPIERILOR, A SALVĂRII sau pentru
transportul unor materiale grele.” În lipsa oricărei intervenții pe acest drum, acest constat este
valabil și acum.

Sinistrul survenit ca urmare a neexecutării hotărârii judecătorești
Urmare directă a neexecutării obligațiilor de reabilitare a drumului, după fenomenele
meteorologice din primăvară s-a produs pe terenul nostru o importantă alunecare de teren,
distrugând împrejmuirea și punând la pământ peste 40 de arbori adulți.
Casa principală (în curs de construcție) precum și restul gospodăriei sunt în continuare în
pericol deoarece alunecarea produsă în partea inferioară a terenului se poate extinde în orice
moment la partea superioară, terenul fiind în pantă destul de pronunțată.
Alte proprietăți au fost afectate de alunecările de teren produse din cauza infiltrațiilor
deoarece drumul comunal nu a fost reparat sau dotat cu șanțuri de scurgere a apelor.
În data de 15/07.2014, urmare a unei plângeri depusă la ISU Argeș, se deplasa o comisie,
numită prin ordinul Prefectului nr. 90 din 23.04.2013.
Această comisie a constatat dezastrul intervenit pe aproximativ jumătate de hectar din
domeniul creditoarei situat în satul Valea Brazilor, comuna Băiculești.
Cu ocazia acestui constat a fost întocmit procesul-verbal nr. 1131639/15.07.2013 (anexa
nr. 2).

Constatul de executor judecătoresc din 11.09.2014
Procesul-verbal al executorului judecătoresc din data de 11.09.2014 descria starea
drumului la data întocmirii, cu valoare de act autentic (anexa nr. 3) :
„Drumul satesc – str. Valea Brazilor – str. (Ulita) Bisericii este pietruita + pamant, nu are o
latime care sa permita circulatia normala a 2 (doua) auto din sensuri opuse, prezinta
degradari la diverse niveluri, canalele de colectare a apelor pluviale (santuri) sunt inguste,
necuratate, pline cu vegetatie si resturi de arbori; pe alocuri sunt obturate; in anumite portiuni
drumul este afectat de scurgerea apei (luat portiune din pamantul afectat de strada);
In zona, si pe toata lungimea imobilului nr. 150, prorietatea petitionarei NICULESCU SIMONA
LUCIA, nu exista santuri pentru apa, drumul este greu utilizabil; in amonte de imobil drumul este
rupt – portiuni din acesta au disparut datorita eroziunii apei, portiune din imobilul – teren
proprietatea dnei NICULESCU SIMONA LUCIA, situata in amonte, a alunecat producand o
adancitura de cca 8 ml, alunecarea producandu-se cu vegetatie forestiera cu tot, avand
tendinta de a continua.
Zona – strada si locul deplasarii nu au un nivel de utilizare in conditii normale.
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Alunecarea terenului proprietatea dnei NICULESCU SIMONA LUCIA s-a produs in aceeasi
zona in care drumul satesc este rupt – degradat datorita eroziunii si actiunii apelor pluviale.
De la imobilul proprietatea dnei NICULESCU SIMONA LUCIA si pana la „Biserica” nu sunt
santuri de colectare a apelor pluviale.
Avand starea actuala drumul este greu accesibil unitatilor de interventie in situatii de
urgenta (pompieri, politie, salvare e.t.c.). nu am identificat unitati – hidrant pe intreg drumul
satesc.”

PENTRU ACESTE MOTIVE

În virtutea art. 626 NCPC „Statul este obligat să asigure, prin agenții săi, executarea în
mod prompt și efectiv a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii, iar, în caz de
refuz, cei vătămați au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit”, văzând obligațiile
dar și prerogativele dumneavoastră, vă solicit să GESTIONAȚI această situație de urgență, și să
luați toate măsurile pentru PREVENIREA unor situații asemănătoare ulterioare.

Cu stimă,
Simona NICULESCU

Valea Brazilor,
6 ianuarie 2015.

3/3

