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Clotilde Armand ameninta cu actiuni in justitie
dupa ce a fost filmata maturand
Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a acuzat tenativele de intimidare din
partea ”interlopilor” la care este supusa de cand a inceput ”lupta impotriva mafiei
imobiliare si a mafiei gunoiului”. Ea a precizat ca isi va cauta dreptatea in
instanta pentru ”hartuire”. Pe de alta parte, edilul ironizeaza demersurile
acestora, comentand ca dupa ce au monitorizat-o, au reusit ”sa ofere in
publicatia unui condamnat penal definitiv cateva imagini video scandaloase”,
filmand-o in timp ce matura curtea casei, scrie HotNews.
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”De cand am inceput sa lupt impotriva mafiei imobiliare si a mafiei gunoiului, dupa ce am reusit sa
decuplez de la banii publici diversele grupuri transpartinice au inceput amenintarile la adresa
mea si echipei mele. Nu ca n-as fi fost eu linsata mediatic pana acum dar mobilizarea mafiei din
ultima vreme este impresionanta. Ultima incercare a acestora interlopi de a ma intimida este
absolut penibila. Au parcat in fata casei mele timp de o saptamana o masina si inceput sa filmeze
casa in care locuiesc cu familia mea. intr-adevar, au reusit sa ofere in publicatia unui condamnat
penal definitiv cateva imagini video scandaloase: eu maturand curtea casei”, a scris primarul, pe
Facebook.
Armand invoca prevederile Codului Penal si ameninta ca va actiona in instanta. ”stiti, pentru genul
acesta infractiuni eu am sa depun o plangere impotriva tuturor celor care au impresia ca ma vor

intimida. Pentru ca hartuirea este infractiune. Art. 208. - Hartuirea ''(1) Fapta celui care, in mod
repetat, urmareste, fara drept sau fara un interes legitim, o persoana ori ii supravegheaza
locuinta, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzandu-i astfel o stare de
temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.''
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Clotilde Armand, filmata in timp ce matura curtea
ADRESA: http://crct.ro/nxJ9
Clotilde Armand si-a maturat curtea palatului din Bucuresti. E vorba de o
cladire impozanta, cu o valoare de aproximativ 4 milioane de euro, de pe
strada Roma din sectorul 1. Pentru cei care nu stiu, este o zona superba,
cu case de patrimoniu, situata intre Palatul Victoria si Calea Dorobanti.
De aici vine si pretul imens al palatului. Zona 0, unde agentiile imobiliare
fac bani frumosi, ca si proprietarii care isi vand vilele, scrie Evz.
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