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TeatrulExcelsior, înmijlocul
unuiscandalimobiliar

S
paþiul în care îºi
desfãºoara activitatea
un teatru din Capitalã
se aflã în mijlocul
unui conflict de na-
turã imobiliarã. Pri-

marul general al Capitalei Nicuºor
Dan a anunþat cã va face "toate
demersurile legale necesare pen-
tru recuperarea întregului spaþiu
în care ar trebui sã funcþioneze în
prezent Teatrul Excelsior", dar ºi
pentru recuperarea prejudiciului
cauzat de lipsa de folosinþã a
acestui spaþiu de la momentul
construirii noului imobil din stra-
da Academiei nr. 28-30: "Voi face
toate demersurile legale nece-
sare pentru recuperarea întregu-
lui spaþiu în care ar trebui sã func-
þioneze în prezent Teatrul Excel-
sior, dar ºi pentru recuperarea
prejudiciului cauzat de lipsa de

folosinþã a acestui spaþiu de la
momentul construirii noului imo-
bil din strada Academiei nr. 28-
30. Parterul clãdirii este închiriat
ilegal unei societãþi comerciale
încã din anul 2009, privând tea-
trul de un spaþiu important ºi de
posibilitatea creãrii unei a doua
intrãri, necesarã în cazul unei eva-
cuãri de urgenþã a spectatorilor.
În prezent, la parterul clãdirii
funcþioneazã un bistrou cu pati-
serie. Neregulile descoperite la
Excelsior au fost scoase la luminã
de Corpul de Control al Primaru-
lui General ca urmare a verificãri-
lor efectuate în perioada fe-
bruarie-aprilie 2022. Acestea vi-
zeazã fapte din perioada cons-
truirii imobilului ºi recepþionãrii
acestuia". Nicuºor Dan a mai
spus: "Clãdirea Teatrului Excelsior
a fost construitã printr-un parte-

neriat public-privat între Consiliul
General al Municipiului Bucureºti
ºi Societatea S.C. A.B Investiþii ºi
Construcþii S.R.L (S.C. A.B.I.C). Po-
trivit contractului de asociere din
anul 2000, Primãria punea la dis-
poziþia constructorului terenul în
suprafaþã de 1050 de mp, iar so-
cietatea asigura finanþarea opera-
þiunilor legate de realizare a noii
construcþii. La finalul lucrãrilor,
PMB, prin Teatrul Excelsior, urma
sã intre în posesia unui procent
de 20% din imobil (o parte din
subsol, parter, etajele 1 ºi 2) în
timp ce A.B.I.C urma sã foloseascã
cu titlu gratuit 80% din cons-
trucþie pe o perioadã de 50 de ani
(restul etajelor). În fapt, Comisia
de recepþie constituitã din anga-
jaþi ai Primãriei a preluat în au-
gust 2009 spaþiul de la parter,
având funcþiuni specifice unui

spaþiu comercial/restaurant, deºi
acestea nu corespundeau nece-
sitãþilor Teatrului Excelsior ºi nu ar
fi trebuit niciodatã prevãzute în
autorizaþia de construire". Edilul
general a adãugat cã, o lunã mai
târziu, în septembrie 2009, "în
baza unui proces-verbal ilegal, în-
cheiat fãrã aprobarea CGMB, Tea-
trul Excelsior a fãcut un schimb
profund dezavantajos, cedând
spaþiul de la parter, cu excepþia
accesului în imobil, ºi primind în
loc o suprafaþã, mai micã, la un
etaj superior. Aceasta este situa-
þia ºi în ziua de azi". Intenþiile sunt
clare, rãmâne de vãzut ºi cât de
rapidã va fi intervenþia.
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