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CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,
În atenția domnului prim-ministru Nicolae Ciucă

CĂTRE MINISTERUL CULTURII,
În atenția domnului ministru Lucian Romașcanu

Către MINISTERUL JUSTIȚIEI,
În atenția domnului ministru Cătălin Predoiu

Către MINISTERUL MEDIULUI,
În atenția domnului ministru Tánczos Barna

CĂTRE INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI,
În atenția doamnei director interimar Valeria Oana Zaharia

Către CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,
În atenția domnului președinte al Consiliul Județean Caraș-Severin Romeo Dunca

Spre știință
- Primăria Băile Herculane
- Consiliul Local Băile Herculane
- Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin

Subscrisa ASOCIAȚIA LOCUS, cu sediul în B-dul Take Ionescu, nr. 50-52, ISHO
Office, Clădirea A, parter, cam. P3, municipiul Timișoara, 300043 , jud. Timiș, cod fiscal
nr. 38615380, cont bancar nr. RO17BTRLRONCRT0421032701, deschis la Banca
Transilvania, reprezentat prin d-na CHIRILĂ OANA - ȘTEFANIA, prin prezenta

SOLICITARE

Asociația Locus dezvoltă proiectul Herculane Project începând cu anul 2017,
având ca principal scop salvarea și conservarea Băilor Neptun, monument istoric de
interes național.
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Vă solicităm sprijinul în demersurile de salvare a imobilului construcție Băile
Neptun, monument istoric de clasă A și monument aflat în lista celor 7 Cele Mai
Periclitate situri de patrimoniu din Europa pentru anul 2022 au nevoie de sprijinul
și intervenția instituțiilor pe care le reprezentați. Cele patru puncte de solicitare sunt
prezentate mai jos în cadrul acestui document.

În ciuda tuturor eforturilor pe care echipa noastră le depune încă din anul
2017, când cu bună credință și pasiune am început proiectul HerculaneProject, Băile
Neptun sunt în pre-colaps. Pierderea istorică și culturală va fi enormă în cazul în
care sectoarele grav avariate structural se vor prăbuși.

Asociația Locus nu dispune în acest moment de fondurile necesare pentru a
interveni de urgență cu lucrări de mare amploare la Băile Neptun și nu prin lucrări
reversibile de punere în siguranță ca până în momentul de față. Lucrările necesare
astăzi sunt de exemplu cu lucrări de desfacere și refacere totală a acoperișurilor.
Totodată, situația juridică a imobilului ne împiedică să accesăm finanțări
guvernamentale / europene, iar de cele mai multe ori ne împiedică să obținem
sprijin financiar de la companii private pentru a executa lucrări de punere în
siguranță și conservare a imobilului.

Vă prezentăm situația actuală a imobilului, cât și pașii majori pe care i-am
demarat alături de administrația locală în vederea salvării monumentului istoric.
Situația actuală:

A. Asociația Locus efectuează lucrări de punere în siguranță pe Baia Neptun -
proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile
Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1 de către Primăria Băile
Herculane în conformitate cu Act Adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare cu
numărul de înregistrare 8779 din 04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL
BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS, în baza HCL nr.24/27.03.2018.
Menționăm faptul că amplasamentul a fost predat de către Primăria Băile
Herculane în baza Act Adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare, Anexă la H.C.L.
Nr.68/08.11.2019. Conform Cap.II Art. 3 (1) “Prezentul act adițional se încheie pe
durata de șase luni cu posibilitate de prelungire pe încă șase luni”.

B. Baia Neptun - proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF
30374 Băile Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1

C. Imobilul Băile Neptun este deținut în parte de U.A.T. Băile Herculane (imobilul
construcție), pe când terenul este proprietate privată.
Bunul imobil Băile Neptun este compus din teren in suprafața de 2.900 mp
intabulat în cartea funciară nr. 30374 Baile Herculane, nr. cadastral 30374, și
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construcția având suprafața construită la sol de 2.759 mp avand nr. cadastral
30374-C1.
Bunul imobil a fost achiziționat de soții Verbițchi Valeriu și Verbițchi
Alexandrina în 2009 de la societatea Hercules S.A. Ulterior, doar clădirea a fost
transferată către orașul Băile Herculane (in mod eronat apare in CF Consiliul
Local, adevăratul proprietar fiind UAT) în baza contractului de schimb nr.
2754/2012.
În cartea funciară sunt notate mai multe sechestre cu privire la bun. Două
dintre sechestre, cele de natura penala, vizează doar terenul. Celelalte două
sechestre, care par a fi fost instituite într-o executare silită, vizează atât terenul
cât și clădirea. Instituirea sechestrelor civile asupra clădirii este cel mai probabil
o eroare, acestea fiind ulterioare momentului transferului clădirii către
municipalitate. Nu am obținut alte informații cu privire la sechestrele civile.
In ceea ce privește sechestrele penale: (i) primul vizează un litigiu care a fost
solutionat pe latura penală, mai este in derulare procesul civil care e in faza de
apel; (ii) al doilea sechestru vizează un dosar care e încă în faza de urmărire
penală, deci estimăm ca va mai dura o perioada lungă de timp pana cand se
finalizează.

După cum urmează, vă relatăm acțiunile demarate de administrația locală și
Asociația Locus pentru punerea în siguranță a obiectivului în perioada 2017 - 2022.

1. Administrația locală a solicitat includerea în PNR a obiectivului prin solicitări
către INP.

2. Administrația locală a solicitat asigurarea finanțării pentru protejarea
monumentului, punerea în siguranță și îndepărtarea pericolului public, în
vederea evitării eventualelor accidente care pot avea loc prin căderea
elementelor constructive și decorative.

3. Herculane Project, în august 2017, alături de firma SC PATHSROUT SRL, a
elaborat o expertiză tehnică în urma căreia clădirea a fost declarată pericol
public.

4. Organizarea unei dezbateri cu caracter închis în octombrie 2017, unde au
participat membrii consiliului local, primarul, cât și cei doi proprietari ai
terenului. În urma mesei rotunde, proprietarii terenului și-au dat acordul
verbal pentru ca intervenția de urgență să aibe loc.

5. Se începe elaborarea proiectului tehnic pentru intervenție de urgență în
octombrie 2017. Elaborarea proiectului are loc pe o perioadă de șapte luni.
Proiectul este elaborat de către voluntarii Asociației Locus și firma SC
PATHSROUT SRL pro bono.
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6. Încheierea unui protocol de colaborare între administrația locală și Asociația
Locus, cu scopul punerii în siguranță a monumentului, prin HCL
nr.24/27.03.2018

7. 26 aprilie 2018 - Predarea proiectului avizat de MC prin DJC Caraș Severin către
Primărie. Menționăm că între timp proprietarii privați și-au retras acordul.

8. Perioadă de mediere în vederea obținerii acordurilor necesare intervenției de
urgență.
Este foarte important de menționat că proprietarul clădirii în sine este
Primăria BH, în timp ce terenul pe care se află clădirea este deținut de două
persoane fizice (Gavrilescu Alexandru și Verbițchi Valeriu), aceștia din urmă
refuzând intervenția asupra monumentului, inclusiv exprimând refuzul în scris,
către Primăria BH.

9. Elaborarea unui HCL de către Primăria Băile Herculane pentru inițierea
procedurii pentru accesarea unui împrumut pentru a implementa proiectul
tehnic de punere în siguranță.

10. Februarie 2019 - Prăbușirea unor zone aflate în stare critică și accentuarea stării
de pericol public.

11. Autosesizarea Ministerului Culturii cu privire la situația critică a clădirii Băilor
Neptun și exprimarea dorinței de a se iniția modificarea Legii Monumentelor
nr. 422/2001.

12. Emiterea Autorizației de Construire în Regim de Urgență de către
administrația locală, Autorizație de Construire nr.3 / 13.02.2019, ce a fost
prelungită pentru 12 luni în data de 12.02.2020. Ulterior în anul 2021 a fost
emisă Autorizația de Construire cu nr. 1/ 09.02.2021 ce are în vedere
continuarea lucrărilor de construcții în baza Autorizației de Construire nr.3 /
13.02.2019, lucrările având o perioadă de execuție de 48 de luni.

13. Închiderea străzii Izvorului, pentru ca elementele care se prăbușesc să nu
creeze accidente.

14. Începerea campaniei de strângere de fonduri de către Herculane Project /
Asociația Locus, întrucât Primăria Băile Herculane nu poate susține financiar
proiectul de punere în siguranță. Prin donații individuale și sponsorizări
Asociația Locus a reușit într-o perioadă de trei luni strângerea sumei de 58.000
euro. Peste 20 de companii s-au alăturat demersului și peste 7.500 de donatori
individuali au contribuit.

15. Mediere în privința modului de intervenție asupra imobilului construcției Băile
Neptun, din punct de vedere financiar. Asociația a susținut finanțarea directă a
lucrărilor și donarea acestora către Primăria Băile Herculane, soluție
implementată în final în urma Act Adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare,
Anexă la H.C.L. Nr.68/08.11.2019.
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16. Începerea șantierului de punere în siguranță are loc în noiembrie 2019.
Șantierul durează patru săptămâni, însă din lipsa de fonduri proiectul este
executat incomplet.

17. Continuarea campaniei de strângere de fonduri pe perioada 2020 - 2022, timp
în care s-a reușit strângerea sumei de 30.000 euro. Au fost organizate două
campanii SMS și o campanie de implicare a companiilor private, în contextul în
care Asociația nu poate accesa fonduri pentru proiectul de punere în siguranță
și conservare a Băilor Neptun datorită situației juridice aferente terenului.

18. Eliberarea unei noi AC de către Primăria Băile Herculane, autorizație de
construire pentru continuare lucrări de punere în siguranță, cât și elaborarea
unui nou Ordin de Începere a lucrărilor în data de 01.02.2022.

19. Efectuarea de lucrări de întreținere a Băilor Neptun în perioada aprilie -
septembrie 2021.

20. Efectuarea de vizite de șantier regulate în care s-a constatat procesul rapid de
degradare al imobilului construcție Băile Neptun. Constatările au fost
transmise în scris Primăriei Băile Herculane.

21. Înscrierea imobilului construcție Băile Neptun pe lista scurtă de 12
monumente în programul European 7 Most Endagered în decembrie 2021, iar
ulterior înscrierea pe lista finală de 7 situri de patrimoniu aflate în pericol în
anul 2022.

22. Prăbușirea unui zid structural la nivelul etajului în decembrie 2021.
23. Transmiterea în scris a unor solicitări de punere în siguranță a versantului din

spatele imobilului Băile Neptun, versant din care constant se desprind bucăți
mari de rocă care distrug zidăria clădirii. Solicitările au fost transmise către
Romsilva Caraș-Severin, către Consiliul Județean Caraș-Severin și către
Primăria Băile Herculane.
Degradările produse de căderea rocilor, cât și de curgerea apelor pluviale de
pe versant direct pe clădire sunt majore, fiind inclusiv degradări structurale.

24. Efectuarea unei note de constatare de către SC UTILITAS SRL care atestă
faptul că în ciuda eforturilor depuse de către HerculaneProject / Asociația
Locus trei sectoare ale clădirii Băilor Neptun sunt în stadiu de pre-colaps, iar
riscul de prăbușire este major.
Atașăm Nota de Constatare care atestă amploarea degradărilor
structurale.

25. Executarea unui eșafodaj de protecție a trecătorilor în luna mai 2022 întrucât
strada Izvorului se va redeschide traficului auto la momentul închiderii Podului
de Piatră pentru restaurare. Eșafodajul a fost achitat și executat integral de
către Asociația Locus deși lucrările au avut loc pe domeniul public, pe un drum
public ce nu are problemele juridice ale imobilului construcție Băile Neptun.
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Situația imobilului construcție Băile Neptun este așadar una foarte gravă,
documentată și prezentată atât mai sus, cât și în anexele atașate. Este de datoria
noastră ca împreună, atât noi ca organizație non-guvernamentală, cât și
dumneavoastră - statul Român, să căutăm cele mai bune soluții pentru a stopa
prăbușirea celui mai important monument istoric de interes național de factură
balneară din România.

Momentul este acum ori niciodată, altfel Băile Neptun se vor prăbuși.

Având în vedere toate cele expuse vă solicităm respectuos următoarele:
1. Soluționarea situației juridice (sau investitii publice in monumente

blocate) și clarificarea aspectului legat de regimul juridic al Băilor Neptun.

Probleme legate de regimul juridic al Băilor Neptun, cu privire la care nu
avem un răspuns / nu avem documente suficiente:
- În procesul penal aferent celui de-al doilea sechestru se discută inclusiv
titlul de proprietate al soților Verbițchi asupra imobilului. În situația în care lor
li s-ar anula titlul, ar putea atrage ca și consecință și desființarea titlului
Orașului pe clădire și revenirea întregului bun in patrimoniul Hercules SA
(dacă va mai exista la acel moment, în prezent e în insolvență);
- Înțelegem că a existat un litigiu care a vizat inclusiv contractul de schimb
încheiat între Verbițchi Valeriu și Municipalitate. Acesta s-a finalizat cu o
achitare, dar nu este încă finalizat litigiul pe partea civilă, unde s-ar putea
pune in discuție validitatea contractului (si, deci, titlul UAT asupra clădirii);
- În cartea funciară actuală se menționează că dreptul de superficie al UAT
asupra terenului este doar pentru o perioadă de 6 luni. Neavând contractul
de schimb nu știm ce a generat această mențiune. În mod normal, dreptul
de superficie ar trebui să dureze pentru întreaga durata de existență a
construcției, cât timp sunt 2 proprietari diferiți pe teren și clădire. Strict
teoretic, la expirarea duratei pe care e constituit dreptul de superficie,
proprietarul terenului devine si proprietarul construcției. Cu toate acestea,
pare puțin plauzibilă aceasta situatie, fiind total dezechilibrat un schimb in
care municipalitatea a cedat dreptul de proprietate asupra unui teren în
schimbul dobândirii unui bun doar pe o perioadă de 6 luni;
- Sechestrele existente ar putea afecta posibilitatea de utilizare a clădirii. În
ceea ce privește cele civile, credem că este vorba de o eroare, dar chiar și
sechestrele care afectează doar terenul ar putea avea un impact. Astfel, ar
putea sa se iveasca situația în care să fie necesar acordul titularului
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sechestrului pentru anumite activități sau pentru autorizarea anumitor
lucrări;
- În inventarul bunurilor din domeniul public al Orașului Băile Herculane din
2002 erau incluse Băile Neptun (pozitia 66) însă se menționează o suprafata
mai mică decât cea existentă (920 mp). La acel moment, conform copiei de
CF, bunul intrase deja in patrimoniul SC Hercules SA. Este neclar care e
regimul juridic – domeniu privat sau domeniu public.
Vă solicităm respectuos să ne comunicați următoarele:

- Care este strategia din punct de vedere juridic pe care ne-o
recomandați, în cazul în care ea există, pentru a putea extinde lucrările
necesare de conservare a Băilor Neptun în situația juridică actuală?

- Care e regimul juridic al imobilului – domeniu privat sau domeniu
public?

- Este posibilă depunerea într-un cont escrow a valorii estimate la zi a
terenului aferent clădirii Băilor Neptun, astfel încât acesta să fie
deblocat juridic și scos de sub sechestrul DIICOT? Menționăm că o
astfel de soluție nu contribuie la prejudiciul adus Statului Român, banii
putând fi recuperați de către Statul Român din contul respectiv odată
ce există un verdict în procesele existente.

2. Emiterea unui avertisment scris din partea Ministerului Culturii către
proprietarii privați ai terenului privind demararea procedurii de
expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Solicităm MC expropierea terenului pe care se află clădirea Băilor Neptun,
întrucât este necesară reîntregirea imobilului în vederea accesării de finanțări
și dezvoltarea unui proiect amplu de restaurare și punere în valoare a
imobilului.. Contravaloarea despăgubirii poate fi depusă într-un cont escrow la
care DIICOT-ul va avea acces odată finalizate procesele înscrise în Cartea
Funciară.

Art. 25 alineat 12 din Legea 422 : ”Ministerul Culturii inițiază, atunci când este
necesar, sau solicită consiliilor județene sau Consiliului General al
Municipiului București, după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate
publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la distrugere
și degradare”.

3. Alocarea de fonduri în vederea punerii în siguranță a versantului din
spatele imobilului construcție Băile Neptun, pentru a stopa prăbușirea
rocilor și a copacilor pe structura de zidărie a clădirii. Stadiul actual al
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versantului reprezintă un pericol public și un factor de degradare pentru
obiectivul istoric, monument de interes național clasă A. Menționăm faptul că
Asociația Locus a transmis cereri scrise către Romsilva Caraș-Severin, Consiliul
Județean Caraș-Severin și către Primăria Băile Herculane pentru ca aceasta
problemă să fie soluționată. Atașăm cererea și anexa sa fotografică.

4. Demararea demersului în vederea înscrierii întregului areal istoric al Băilor
Herculane pe lista UNESCO, având în vederea valoare istorică, culturală și
naturală pe care acestea o au.

Conform studiilor efectuate de către Asociația Locus, cât și conform tuturor
cercetărilor în domeniul arhitecturii, istoriei, arheologiei, literaturii și a altor
arte, Băile Herculane au o valoare excepțională nu doar la nivel European, cât
la nivel mondial. Cumulând cu faptul că se află într-un cadru natural
spectaculos inclus in Natura2000, Băile Herculane ating criteriile prezentate
de UNESCO în ceea ce privește conferirea titlului de sit cu valoare universală.
Totodată o listă precum Great Spas Of Europe este cadrul perfect pentru a
include cea mai veche stațiune de pe continentul European în patrimoniul
UNESCO.

Sperăm ca toate aceste argumente și acțiuni expuse mai sus să vă convingă că Băile
Herculane, respectiv Băile Neptun merită toată atenția și tot sprijinul instituțiilor pe
care le reprezentați. Totodată, acest document reprezintă și o invitație la cooperare,
cooperare de care patrimoniul cultural are foarte mare nevoie.

Atașăm următoarele anexe: Nota Tehnică de Constatare nr. 139/15.04.2022  , Releveu
Degradări, Scrisoare de recomandare specialist atestat Ministerul Culturii, Cererea
către Romsilva cu privire la punerea în siguranță a versantului.

Vă mulțumim!

Cu stimă,                                                                                                                             21.06.2022
Colectivul de voluntari ai Asociației Locus / HerculaneProject
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