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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei femei din Sighet, mamă
a unui copil, care, după o așteptare de aproximativ 15 ani, ar fi primit un
apartament social impropriu pentru locuit
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei femei din Sighet, mamă a unui
copil, care, după o așteptare de aproximativ 15 ani, ar fi primit un apartament social, impropriu
pentru locuit. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 47 și art. 49 din Constituția
României privind nivelul de trai și protecția copiilor și a tinerilor.
Portalul Sighet247.ro a publicat articolul intitulat ”Femeie bolnavă, umilită de
Primăria Sighet - După 15 ani de așteptare a primit o cocină de porci cu titlu de „apartament
social”, în care a relatat faptul că mama unui copil în vârstă de șase ani, bolnavă, suferind în ultimii
ani mai multe intervenții chirurgicale, a primit, din fondul locativ al primăriei municipiului Sighetu
Marmației, jud. Maramureș, un apartament insalubru, impropriu pentru locuit. ”După mai mult de
15 ani, în sfârșit, a reușit să obțină o locuință socială. Acesteia i s-a atribuit de către Serviciul
„Spațiul locativ” din Primăria Sighet un apartament în cartierul Independenței în bl. 14, la etajul
8. Deși operată, femeia a urcat cu greu până la etajul 8 să semneze de primire pentru apartament.
Când a văzut apartamentul pe care l-a primit, doamna a rămas îngrozită: un focar de infecție, o
adevărată cocină de porci - ușa de intrare spartă și închisă cu un lanț cu lacăt, toți pereții afumați,
o mizerie de nedescris, geamurile nu se închid și parțial sunt sparte, uși interioare lipsă. Toaleta
este într-o stare de degradare de neimaginat, plină de fecale pe jos și pe pereți, seringi pe jos,
rămase de la câțiva boschetari drogați care își mai fac veacul prin acel apartament. Apartamentul
nu are curentul electric legat, instalația electrică este deteriorată și, cel mai probabil, nefuncțională.
Nici măcar apă curentă nu există”, a afirmat sursa citată.
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