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Cluj: DNA perchezitioneaza biroul viceprimarului Horvath Anna
City managerul Primariei Cluj-Napoca, Gheorghe Şurubaru, a afirmat, luni, ca procurorii DNA nu l-au
înstiintat care este scopul perchezitiilor efectuate la respectiva institutie, dar surse judiciare au declarat ca
acestia sunt interesati de fapte care au legatura si cu activitatea viceprimarului Horvath Anna.
'Procurorii au fost de dimineata, au spus ca executa niste controale la nivelul primariei. (...) Fiind singur în
institutie, mi-au spus ca intra în institutie si ca au desfasurat o actiune. Asteptam comunicatul oficial', a spus
Gheorghe Şurubaru.
La rândul sau, purtatorul de cuvânt al Primariei Cluj-Napoca, Oana Buzatu, a declarat ca nu exista vreo cerere de
la DNA.
'Noi nu avem nici o hârtie înregistrata de la DNA. De obicei, când se întâmplau lucruri de acest fel, primeam o
cerere de punere la dispozitie a unor documente, din care ne puteam da seama despre ce e vorba. Acum nu avem
aceasta cerere', a afirmat Oana Buzatu.
Procurorii DNA care au sosit dimineata la Primaria Cluj-Napoca au plecat din institutie, dar, potrivit surselor, ei ai
revenit si fac perchezitii în biroul viceprimarului Horvath Anna.
Procurorii DNA efectueaza luni perchezitii în 9 locatii din municipiul Cluj-Napoca, din care doua situate în incinta
aceleiasi institutii publice, într-un dosar privind fapte comise în perioada 2014 ? 2016.
''Serviciul teritorial Cluj efectueaza cercetari ce vizeaza suspiciunea savârsirii, în perioada 2014 ? 2016, a unor
infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie. În cursul diminetii de 10 octombrie 2016, ca urmare a
autorizarii de catre instanta competenta, sunt efectuate perchezitii în 9 locatii situate în municipiul Cluj-Napoca,
dintre care 2 locatii situate în incinta aceleiasi institutii publice, celelalte vizând domiciliile unor persoane fizice si
sediul unei persoane juridice'', se arata într-un comunicat al DNA.
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