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Dana Budeanu prezinta inregistrarea VIDEO cu
Nicusor Dan
Dana Budeanu prezinta inregistrarea video promisa cu Nicusor Dan.
Candidatul PNL-USRPLUS apare alaturi de Catalin Grigore, de la Sud
Rezidential, prietenul din copilarie al lui Nica, seful Clanului Sportivilor,
relateaza stiripesurse.ro.
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"Sub Rezidential. in 2011 fostele sere Berceni trec printr-un PUZ la categoria 'curti, constructii'.
Pana in 2018 pe acest teren s-a construit. in 2018, in aprilie, trece PUZ-ul domnului Nica, seful
Clanului Sportivilor. La opt luni de la aprobarea acestui PUZ, domnul Nicusor Dan, prin cele doua
asociatii ale dansului, contesta PUZ-ul pe motivul ca este spatiu verde. Nu a contestat PUZ-ul din
2011, a contestat doar PUZ-ul din 2018, bucatica domnului Nica. S-a dus sa salveze un coltisor.
Procedura de atac este una perversa, pentru ca tu in momentul in care ataci astfel pierzi sigur.
Specialitatea caracatitei domnului Nicusor Dan este sa piarda in urma unei intelegeri. Ca sa
pierzi, tu dai in judecata in asa fel incat sa poti sa pierzi. Din secunda in care tu ataci PUZ-ul, aia
nu mai pot sa vanda, dar pot construi in continuare. Ala trebuie sa ajunga la un acord cu tine,
pentru ca la cartea funciara apare acest litigiu.
Toti dezvoltatorii imobiliari care urmaresc acum Verdictul sunt pe scaunde lesinati, pentru ca sunt
in aceeasi situatie sau au fost cu Nicusor Dan. Asadar, el face aceasta actiune, iti blocheaza
posibilitatea de a vinde, tu faci orice ca sa ajungi la o intelegere, dupa care el pierde. Singurul
lucru pe care poti sa-l faci e sa-l blochezi pe aia sa nu vanda. Nimic pentru cetateni. Totul se

incheie, vorba lui Base, intr-un birou. Basescu l-a intrebat pe Nicusor Dan ce a facut la One
Properties, cum s-a inteles cu One Properties", afirma Dana Budeanu, in Verdictul Politic de luni,
21 septembrie.
"Eu il intreb pe domnul Nicusor Dan, pe care il aveti pe aceste imagini, impreuna cu domnul
Catalin Grigore (Sud Rezidential), in momentul in care ai depus aceasta actiune impotriva PUZului, pana in momentul in care te-ai intalnit cu domnul Catalin Grigore si din acel moment pana in
momentul in care pe 19 august 2020 ai pierdut procesul cu Sud Rezidential, cum te-ai inteles",
mai spune Dana Budeanu.
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