Scris de newsreporter pe 15 Mai 2022, 10:19

FOTO Frumosul ”palat venetian” din Bucuresti, in
pericol de prabusire
Frumosul ”palat venetian” de pe strada Temisana din Bucuresti, construit in
urma cu peste 100 de ani, a fost lasat in paragina si este in pericol de
prabusire. Ferestrele au fost distruse, cade tencuiala, pe fatada sunt crapaturi
imense, iar in interior a crescut vegetatie, scrie HotNews.
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Cladirea este proprietate privata, insa este clasata ca monument istoric si trebuie protejata. Cu
toate acestea, pana acum autoritatile nu au facut mare lucru.

Potrivit unui raspuns transmis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, proprietarii au fost

amendati in 2021 cu 16.000 de lei pentru ca nu au intretinut imobilul, insa insuficient pentru
salvarea monumentului.
”Imobilul din Str. Temisana nr. 2-4, sector 1 este proprietate privata, inscris pe lista
Monumentelor Istorice a Municipiului Bucuresti din anul 2015, la pozitia 2111, cod LMI B-IIm-B-19768.
Avand in vedere faptul ca proprietarul acestuia nu a efectuat lucrari de conservare,
consolidare-restaurare-reparatii curente si de intretinere a imobilului in conditiile legii, a fost
sanctionat contraventional, in conformitate cu prevederile art. 36. lit.b, si h din Legea nr.
422/2001.
Politistii locali au aplicat doua sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 16.000 de lei”,
se arata in raspuns.

La nivelul Primariei Capitalei nu exista in acest moment un proiect pentru
exproprierea/cumpararea acestui imobil.

Un caz tipic pentru Bucuresti
Edmond Niculusca, fondatorul asociatiei ARCEN, un ONG dedicat salvarii patrimoniului construit
din Capitala, spune ca acesta este un caz tipic pentru Bucuresti, fiind efectul neclaritatilor din
legislatie.
”Cazul Palatului venetian din centrul Bucurestiului, din dreptul Gradinii Istorice Cazzavillan, e
un caz tipic pentru Bucuresti, din pacate.
Case emblematice, cladiri istorice, cel mai adesea clasate ca monumente de arhitectura,
sunt azi intr-o stare de degradare totala si de precolaps.
Este efectul unei administratii care zeci de ani a fost anesteziata de interese mercantile, in
afara interesului public, si de lipsa claritatii unei legislatii care sa protejeze patrimoniul
construit.
Povestea acestui monument e identica cu povestea casei Miclescu din Soseaua Kiseleff,
hanul Solacolu sau casei de negustori din dreptul strazii Matasari (deja disparuta)”, este de
parere Edmond Niculusca.
El spune ca situatia s-ar putea rezolav printr-un dialog intre administratie, investitori si societatea
civila, dar si prin imbunatatirea legii.
Azi, situatia e atat de grava, incat fara un dialog constructiv intre administratie, investitori,
antreprenori, experti si societate civila vom contiuna sa pierdem tot mai mult din substanta
istorica si identitara a acestui oras. si prin asta, mult potential de crestere economica”, afirma

Edmond Niculusca.

Cladirirea a fost construita la inceputul secolului XX, intre anii 1901 si 1911. Desi ii se mai spune

casa ”Luigi Cazzavillan”, nu exista date care sa stabileasca clar ca acesta ar fi locuit aici,
autorizatia de construire fiind obtinuta in 1901, cu doar 2 ani inainte de moartea acestuia.
Lugi Cazzavillan, ziarist roman de origine italiana, a fondat in 1884 ziarul Universul. in gradina
istorica aflata vizavi de cladire se afla o fantana decorata cu trei putti si o coloana ce sustine
bustul din bronz al lui Luigi Cazzavillan, realizat de sculptorul Filip Marin.
Datorita decoratiunilor fatadei, istoricul Andrei Pippidi a numit casa de pe strada Temisana nr. 2-4
„un palat venetian esuat in Bucuresti”.

ADRESA: http://crct.ro/nzAi

