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Drept la replică 

cu privire la articolul: ”Răzbunarea lui Drăgușin: a blocat accesul la proprietatea privată 

a unui liberal, cu un banner uriaș”, publicat în ziarul Liber în Teleorman - 

 

 

În data de 31.08.2020, în urma unei postări pe pagina personală de socializare a unui 

candidat la Consiliul Local Alexandria, a fost publicat un material în presă, prin care i s-au adus 

grave prejudicii de imagine instituției Primăria Municipiului Alexandria, prin acuzele nefondate 

publicate în presă. 

Menționăm faptul că Primăria Municipiului Alexandria este o instituție publică și nu 

partid politic, așa cum insinuați dvs. în materialul prezentat. Faptul că social-democratul Victor 

Drăgușin este primarul acestei instituții, nu vă conferă dreptul de a publica informații fictive, 

S.F.-uri și alte legături imaginare dintre instituție și anumite partide politice intrate acum în febra 

campaniei electorale.  

 Mai mult, bannerul amplasat în Parc Pădurea Vedea a fost achiziționat de către Primăria 

Municipiului Alexandria având ca și mesaj ”Păstrați curătenia in Parc Padurea Vedea ! Noi, 

toti, iti multumim ca faci asta !”, din care reiese clar că acest panou este amplasat în scopul de a 

promova o campanie de igienizare și nu o campanie electorală.  

Primăria Municipiului Alexandria nu a avut nevoie de avizul proprietarului atâta timp cât 

acesta a fost montat pe domeniul public al municipiului și mai mult de atât, proprietarului nu i-a 

fost restricționat accesul la proprietatea privată, așa cum dvs. precizați în materialul prezentat, 

”(…) Montarea bannerului de către Primărie la baza proprietății private, a fost, însă, și ilegală, 

pentru că instituția avea nevoie de acordul proprietarului. Acord pe care nu l-a avut (…)”. 

Menționăm faptul că panoul publicitar este amplasat la o distanță de 2m, cu respectarea 

prev. art. 615 din Codul Civil privind servitutea de vedere și prev. art. 16 din Legea nr. 185/ 2013 
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republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, nefiind necesar acordul 

persoanei care se simte lezată. 

În privința servituții de trecere, nu s-a făcut dovada că lotul cu pricina nu are acces la 

calea publică din str. Vedea (proprietarul terenului figurează inclusive pe loturile învecinate – 9, 

11, 13, 15, 17, 19 care au acces direct în str. Vedea) iar, raportat la prevederile art. 618 alin. 2 

din Codul Civil, când lipsa accesului este imputabilă proprietarului care pretinde trecerea, aceasra 

poate fi stabilită numai cu acordul proprietarului fondului (în speță U.A.T. Alexandria), care are 

acces la calea publică și cu plata unei despăgubiri. 

Prin urmare, se poate observa în mod cert că proprietarului nu i-a fost restricționat accesul 

la proprietate privată, acesta având deja acces pe str. Vedea. 

Solicităm, pe această cale, ca insinuările de genul: ”Ei bine, pădurea Vedea, transformată 

acum în parc, este locul afacerilor de suflet ale PSD-ului (…) Acolo, numai PSD trebuie să aibă 

vizibilitate (…), să fie eliminate din materialele publicate în presă deoarece Primăria 

Municipiului Alexandria este INSTITUȚIE PUBLICĂ și, nu partid politic.  

Avem rugămintea ca instituția publică - Primăria Municipiului Alexandria, să nu devină 

bătaia de joc a candidaților la primărie, consiliului local, etc. 

Mai mult, solicităm ca prezentul drept la replica să fie publicat în următorul dvs. număr 

al ziarului pentru a face publice informațiile prezentate mai sus. 

 

 

    Arhitect Șef, Direcția Juridic, Comercial 

                      Anne Marie GACICHEVICI                                                                              Postumia Chesnoiu     
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