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Avocatul Poporului monitorizează situația generată de construcțiile (un zid 
și un gard) ridicate de Primăria Sfântu Gheorghe în Municipiu     

 
 

      Avocatul Poporului monitorizează situația generată de construcțiile ridicate de 

Primăria Sfântu Gheorghe în Municipiu: aşa numitul „zid berlinez”, ce delimitează cartierul 

romilor de restul oraşului și zidul despărţitor ce delimitează blocurile de locuinţe sociale din 

str. Lunca Oltului de restul zonei. 

 

      În urma anchetelor și Recomandărilor emise de către Avocatul Poporului, primarul 

Municipiului Sfântu Gheorghe s-a declarat de acord cu demolarea zidului ce delimitează 

cartierul romilor, termenul de finalizare a lucrării fiind sfârșitul anului 2017. 

 

      În privința zidului ce delimitează blocurile de locuinţe sociale din str. Lunca 

Oltului de restul zonei (construcția nu mai are aspectul unui zid propriu-zis, ci a unui gard 

despărțitor), Avocatul Poporului va monitoriza zona, va urmări problemele ce se pot ivi în 

acest complex de locuințe sociale, întrucât din declarațiile domnului Tischler Ferenc, consilier 

local în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, rezultă intenția de a trata persoanele 

(adulți și copii) care locuiesc în blocurile respective ca și persoane instituționalizate, ceea ce 

nu este cazul.     

 

      În cadrul discuțiilor Avocatului Poporului cu primarul Municipiului Sfântu 

Gheorghe, domnul Antal Árpád András, acesta a declarat că lucrarea finală (cea din jurul 

blocurilor de locuințe sociale) are aspectul unui gard și nu se dorește demolarea acesteia. 

Domnul primar a susținut că aceste locuințe sociale trebuie să funcționeze ca o "instituție", 

este nevoie de o zonă delimitată, unde regulile să fie respectate. Scopul ridicării acestui gard 

cu poartă de acces a fost, conform declarațiilor domnului primar, acela de a controla accesul 

persoanelor străine în locuințele respective, adică să nu locuiască alți cetățeni decât cei 

îndreptățiți a sta acolo și care au contracte încheiate în acest sens. De asemenea, prin ridicarea 

gardului împrejmuitor, locatarii blocurilor respective nu mai au acces cu mașinile în curtea 
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interioară. Aici se dorește amenajarea unor trotuare și a unor grupuri florale pentru 

schimbarea aspectului zonei. 

   

      Domnul Tischler Ferenc, consilier local, a susținut că va fi amenajat un loc de 

joacă supravegheat pentru copiii din aceste blocuri sociale, unde un specialist se va ocupa de 

ei și va fi contractat un serviciu permanent pentru control acces persoane. Domnul Ferenc a 

mai spus că, pe lângă portar, va fi angajat personal de specialitate, psiholog sau asistent social, 

care să fie permanent lângă aceste persoane pentru a-i ajuta în a depăși situația în care se află 

(la solicitarea reprezentanților Avocatului Poporului de a li se preciza în ce situație se află 

aceste persoane, li s-a comunicat că: "persoanele care au probleme ajung în sistem"). Domnul 

Tischler Ferenc a adăugat faptul că în deplasările efectuate în Germania a văzut acest model 

de locuințe sociale împrejmuite, delimitate, zona fiind considerată ca instituție și se pune 

accentul pe controlul accesului persoanelor străine.   
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