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DNA: Director în cadrul fostei CNANDR, trimis în judecata
Procurorii DNA Timisoara au trimis-o în judecata pe Silvia Nely Ciobanovschi, la data faptei director al
Directiei Lucrari Remediere Calamitati din cadrul fostei CNADNR, pentru luare de mita.
În acelasi dosar, a fost deferit justitiei Nicolae Dumitru Staicu, la data faptei reprezentant al unei societati
comerciale, pentru dare de mita.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, în 6 mai 2008, între Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Timisoara, pe de o parte, si o asociere de firme din care facea parte si societatea reprezentata de Nicolae Dumitru
Staicu, a fost încheiat un contract de executie de lucrari având ca si obiect consolidare a doua tronsoane ale soselei
DN 57B.
"În acest context, în perioada noiembrie - decembrie 2010, Silvia Ciobanovschi, în calitatea mentionata, dar si în
cea de presedinte a comisiei de receptie a lucrarilor, a pretins si primit de la inculpatul Staicu mai multe foloase
necuvenite în valoare totala de 14.747 lei. Bunurile respective au fost pretinse si primite de inculpata pentru a-si
îndeplini necorespunzator atributiile de serviciu, prin întocmirea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor cu încalcarea dispozitiilor legale", sustin procurorii.
DNA precizeaza ca, anterior, membrii comisiei de receptie constatasera ca anumite lucrari contractate nu au fost
executate, au fost executate partial sau fara respectarea prevederilor proiectului, iar aspectele respective nu au fost
mentionate în documentul înaintat CNADNR.
"Un efect imediat al întocmirii documentului respectiv, dupa înregistrarea acestuia, a fost faptul ca societatea
reprezentata de Staicu a obtinut, conform dispozitiilor contractuale, deblocarea sumei reprezentând 70 % din
garantia de buna executie (suma care reprezenta un procentaj de 5% din valoarea totala a contractului)", au retinut
anchetatorii.
În cauza s-a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si asupra unui
imobil ce apartin Silviei Ciobanovschi.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caras Severin, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii
dispuse în cauza.
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