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Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a luat cunoştinţă de conţinutul articolului
Bătaie de joc: Inspectoratul în Construcții a distrus intrarea într-un bloc de pe Republicii
„ca să ia probe”, apărut în ediția online a publicației dvs. în data de 08 iunie 2016.
Pentru corecta informare a opiniei publice, vă solicităm publicarea prezentului

DREPT LA REPLICĂ:
Cu privire la imobilul de locuințe colective Bl. 4C1, situat din municipiul Ploiești, județul
Prahova, Bvd. Republicii nr. 187, Inspectoratul Județean în Construcții Prahova a efectuat
un control, în data de 18.01.2016, în urma unei petiții adresate atât instituției noastre, cât
și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, de
către o persoană domiciliată în imobilul sus-menționat.
Una dintre măsurile dispuse Asociației de Proprietari a imobilului, prin Procesul-verbal de
control încheiat de reprezentanții instituției noastre, a fost efectuarea unei expertize
tehnice sau a unei inspecții extinse a imobilului, pentru determinarea cauzelor apariției
unor deteriorări, efectelor acestora asupra structurii de rezistență și stabilității
construcției, precum și pentru determinarea stării tehnice a construcției și, după caz, a
soluțiilor tehnice ce se impun. Această expertiză tehnică nu este efectuată de către
inspectorii în construcții ai I.J.C. Prahova, ci de către un expert tehnic atestat, contractat
de către Asociația de Proprietari.
Astfel, situația prezentată în textul și imaginile articolului publicat de dvs. nu se datorează
activității sau acțiunilor instituției noastre.
Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să difuzaţi acest Drept la replică în acelaşi
format şi cu aceeaşi vizibilitate (în aceleaşi condiţii) ca articolul sus-menţionat, în vederea
rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice, deoarece acestea sunt de natură să
aducă atingere imaginii I.S.C.
Totodată, vă informăm că, în cazul în care sunteţi interesaţi de aspecte care vizează
activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru asigurarea unei informări corecte
şi obiective a opiniei publice, instituţia noastră vă stă la dispoziţie cu toate informaţiile
necesare.
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