
GRUPUL DE INTIATIVA CIVICA FLOREASCA 

Bucuresti, 26 Noiembrie 2015

Către,

Primăria Municipiului București

În atenția  Primarului General Interimar al Capitalei – Domnul Razva Sava

Grupul de Initiativa Floreasca1 sustinut de toti semnatarii din Anexa, impreuna ca locuitori

ai  municipiului  București,  plătitori  corecți  de taxe și  impozite,  vă aducem la cunoștință,

stimate Domnule Primar Intermiar, următoarele:

- dorim ca suprafața de teren de aproximativ 5,6 ha reprezentând Parcul Verdi

situat în sectorul 2, să revină în domeniul public al municipiului București și să

fie conservat ca grădină publică;
- în scopul de mai sus, vă rugăm să propuneți Parlamentului României declararea

Parcului  Verdi  de  utilitate  publică  și  apoi,  Ministerului  Mediului  să  dispună

exproprierea suprafeței parcului - vezi cazul Costică Constanda - Parcul Bordei.

Fără discuție că exista și alte soluții decât cele propuse de noi pentru a reda

grădina publicului larg.

Parcul  Verdi  în  suprafața de 5,6  ha,  este  situat  chiar  pe suprafața  fostului  manej  G.M.

Negroponte, ultimul proprietar al majorității terenurilor din zona lacului Floreasca și unul

dintre ctitorii bisericii Sânta Sofia, aflată pe malul aceluiași lac, ctitorie pe care a înzestrat-o,

prin donație,  cu 3 parcele de teren.  G.M Negroponte este înmormântat chiar în curtea

bisericii, la circa 100 m de actualul Parc Verdi, fostul său manej.

1 Constituit in anul 2014, este o initiativa civica ce militeaza pentru conservarea caracterului verde al cartierului, 
pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi dintre blocuri si a parcurilor.



Parcul,  o  mică  pădure  în  inima  capitalei,  împreună  cu  lacurile  Floreasca  și  Tei

formează un splendid habitat, cu copaci de peste 80 de ani, alee principală străjuită de

arbori, diverse specii de păsări, veverițe, dihori, dar și loc de joacă pentru copii va intra,

posibil, în circuitul telegondolei propus de Primăria Municipiului București; la circa 150 m

de parc au demarat, în anul 2015, lucrărilor de amenajare a lacurilor Floreasca și Tei, ce

urmează a fi  finalizate în 2016.  În prezent,  parcul  este complet  abandonat de Primăria

Sectorului  2, primar Neculai  Onțanu, fiind folosit  de persoane necivilizate ca groapă de

gunoi - un focar de infecție.

Primăria Sectorului 2 prin Arhitect Șef dna Dalia Stegarus și Dna Director al Directiei

Juridice Elena Nitu, ne-a informat la întâlnirea cu reprezentantii noștri din 26.06.2015,   că

terenul a fost parcelat și retrocedat unor persoane care acum preseaza prin instantele de

judecată pentru obtinerea autorizatiilor de ingradire a parcelelor dobandite.

Noi credem  ca se poate verifica cu ușurință, dacă aceste persoane  au avut  sau nu ceva in

comun cu defunctul proprietar al zonei, G.M. Negroponte, și mai ales  cum au primit aceste

terenuri.

Conform informatiilor publice intre anii 1998 și 2006, terenurile de la adresa poştală

str. Giuseppe Verdi nr.2 bis (adresa actuală a parcului) au devenit proprietate particulară

fiind  retrocedate  in  baza  unor  dispozitii  de  Primar  General,  a  unor  sentinte  civile  a

Judecatoriei Sectorului 2 , sau a Legii 10/2001, dupa cum urmeaza:

- suprafaţa de 5.000 mp în baza Sentinţei Civile nr.3916/02.05.1996 cu DPG nr.2595/1998; 

-  suprafaţa  de  7.500  mp  prin  Sentinţa  Civilă  nr.40F/05.04.1999  cu  DPG  nr.871/1999;  

- suprafaţa de 5.000 mp prin Sentinţa Civilă nr.9317/25.06.1999 cu DPG nr. 1462/1999; 

- suprafaţa de 12.500 mp prin Sentinţa Civilă nr.10290/03.08.1999 cu DPG nr.1464/1999; 

- suprafaţa de 11.000 mp prin Sentinţa Civilă nr. 10291/03.08.1999 cu DPG nr.1465/1999; -

-  suprafaţa de 4952 mp prin  DPG nr.  519/2002 emisa in  baza Legii  nr  10/2001;  (Rang

Suzana)

- suprafaţa de 4843 mp prin DPG nr. 5793/02.05.2006 (Draghici Olga)

În anul 2011, suprafaţa de parc rămasă în administrația Primăriei Sectorului 2 era de 3.800
mp (conform publicației Foișorul de Foc, nr.48/oct.2011). 2

2 Cf. informatiilor publice http://www.observatorulurban.ro/distrugerea-spaiilor-verzi-din-bucureti-parcul-verdi.html

http://www.ps2.ro/www/ps2/media/foisorul_de_foc/Octombrie_2011.pdf


Suprafața Parcului Verdi nu trebuie acoperită cu betoane, stimate Domnule Primar

General Interimar al Capitalei, ci trebuie să intre în proprietatea statului român, trebuie să

fie  păstrată cu  destinația  actuală,  adică  loc  de recreere  pentru  cetățenii  capitalei  care,

neavând privilegiul unei curți/grădini personale, au nevoie de un loc de joacă pentru copii

și de odihnă pentru ei. 

Bucureștiul, cu cele peste un milion de vehicule poluante are mare nevoie, stimate

Domnule Primar, de păstrarea cu sfințenie a fiecărui metru pătrat de spațiu verde, ca în

fiecare capitală europeană civilizată. Suntem dispuși să contribuim cu munca proprie, cât și

mijloacele noastre modeste, la curățirea parcului -  este necesar doar să ne-o cereți.

Considerăm  că  păstrarea  și  conservarea  Parcului  Verdi  ca  parc  este  imperativa

intrucat prin vegetația și mini-fauna existente, într-o zonă care, prin moștenirea lăsată de

G.M.  Negroponte  și  prin  grija  Primăriei  Capitalei,  poate  deveni  o  ’’pompă’’  de  oxigen

pentru primenirea aerului poluat, în beneficiul tuturor locuitorilor capitalei! 

Sa nu uitam ca desi normele europene prevad un minim de 26 mp de spatiu verde/locuitor,

sectorul  2  avea  in  2011  (potrivit  studiilor  publicate  de  Primaria  Bucuresti)  doar  12,43

mp/locuitor .

Suntem convinși că ați văzut respectul de care se bucură fiecare palmă de verdeață

în orașele Uniunii Europene, organizație din care ne mândrim că facem parte și ale cărei

standarde de civilizație ne-am propus să le urmăm. Să încercăm, deci, să nu ne lăsăm mai

prejos  față  de  concetățenii  noștrii  europeni  și  să  salvăm  împreună  parcul  Verdi  de  la

distrugere.

Cu deosebită considerație,

GRUPUL DE INITIATIVA  FLOREASCA

P.S.  Pentru  că  ne  gândim,  ca  niște  buni  creștini,  și  la  concetățenii  noștrii  care  au  fost

generos împroprietăriți cu parcelele din parcul Verdi, dintr-o eroare, desigur, ei neavând

nicio legătură de rudenie cu defunctul G.M. Negroponte, singurul proprietar al zonei, vă

propunem ca soluție de despăgubire înapoierea terenurilor pe care le-au deținut, probabil,

în  Ciorogârla,  Ferentari  sau  Fundeni-Fierbinți;  vor  avea,  astfel,  ocazia  unui  pionierat,



devenind dezvoltatori imobiliari chiar pe terenurile legal moștenite în aceste zone de real

interes, cinstind memoria înaintașilor.  

***

Acest document este o scrisoare deschisa ce are caracter de PETITIE in sensul art. 51

din  Constitutia  Romaniei  si  OG  27/2002,  document  semnat  in  mod  colectiv  de  catre

cetatenii  cartierului  Floreasca  (Grupul  de  Initiativa  Floreasca)  nominalizati  in  tabelele

anexate.  Informatiile  solicitate  sunt  in  considerarea  dispozitiilor  LG.  544/2001  privind

liberul acces la informatiile de interes public.

Va  rugam  ca  raspunsurile  dumneavoastra  sa  fie  transmise  pe  adresa  de  e-mail:

grupulfloreasca@gmail.com .

Anexat

1.Tabel persoane semnatare petitie.
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