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Nr. 212 / 26 ianuarie 2020 
Către: Primăria Reșița 
În atenția: Domnului Primar Ioan POPA 

Domnule Primar Ioan POPA, 

Pentru buna informare a cetățenilor României, pentru clarificarea unor date înainte de publicarea unui articol 
în cotidianul online www.secundatv.ro și dezbaterea temei de fond în emisiunea SECUNDA POZITIVĂ ce este 
difuzată de Televiziunea NAȘUL.TV dar și pentru a vă oferi posibilitatea să vă exprimați punctul de vedere, vă 
solicităm să ne răspundeți la câteva întrebări în cotextul deținerii de acțiuni în societatea Banat Real Estate – 
35,19%: 

1. Este adevărat că prin intermediul consilierului Cristian Ciolocoi ați avut discuții cu 
domnul Costi Vartolomei, șeful Sucursalei CEC Timișoara, în vederea obținerii unui 
credit în valoare totală de circa 4 milioane de euro, pentru finalizarea City Center 
Reșița? 

2. Este adevărat că CEC Centrală București a aprobat propunerea Sucursalei CEC 
Timișoara de a acorda un împrumut de doar 2 milioane de euro societății Banat Real 
Estate din Reșița pentru finalizarea clădirii City Center Reșița? 

3. Este adevărat că reprezentanții societății Banat Real Estate au refuzat suma de 2 
milioane de euro și au solicitat apoi un împrumut în valoare de peste 16 mil. lei? 

4. Este adevărat că reprezentanții societății Banat Real Estate au trimis o adresă 
Domnului Dir. Gen, Bogdan Neacșu în care își arătau nemulțumirea pentru faptul că 
CEC Centrală nu le-a acordat un credit în valoare de peste 16 mil. lei? 

5. Este adevărat că Domnul Dir. Gen, Bogdan Neacșu a trimis un E-mail către domnul 
Costi Vartolomei în care îi ordona să rezolve problema creditului solicitat de Banat 
Real Estate, respectând procedurile de creditare CEC? 

6. Este adevărat că ați depus drept GARANȚIE și “Ipoteca imobiliară de rang I asupra 
construcției viitoare, Complexul Rezidențial cu spații comerciale, care se va edifica în 
baza autorizației de construcție nr. 308/02.12.2008 emisă de Primăria Muncipiului 
Reșița...” în valoare estimată de BRE de circa 24,988 mil. lei? 

7. Este adevărat că la data de 14 ianuarie 2020 solicitarea de împrumut a societății Banat 
Real Estate în sumă de circa 15 mil. lei a fost RESPINSĂ de Comitetul de Credit CEC 
Timișoara? 

8. Este adevărat că înainte de a depune la Sucursala CEC Timișoara documentele de 
credit ați discutat cu domnii Cristian Nae și Costi Vartolomei? 
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9. Este adevărat că după ce ați aflat că dosarul de credit a fost respins ați discutat cu 

domnii Cristian Nae și Costi Vartolomei? Ce v-au promis? 

10. Este adevărat că după ce Comitetul de Credit din CEC Timișoara a dat aviz negativ pe 
dosarul de împrumut al societății Banat Real Estate domnul Costi Vartolomei a 
revenit din concediu și a APROBA creditul în suma dorită de Dvs.? 

11. Ați fost anunțati de CEC Centrală sau de către CEC Timișoara că NU s-a aprobat 
creditul? Când și cum ați fost anunțat? 

și 

În cazul în care alegeți să răspundeți doar la câteva întrebări sau să nu răspundeți la nicio 
întrebare și doriți doar să vă exprimați un punct de vedere, SECUINDA garantează că va 
publica declarația Dvs. în interiorul următorului episod din ancheta SECUNDA – evident dacă 
limbajul folosit va fi unul decent. 

 

 

În speranța că vom primi răspunsuri la întrebările noastre într-un timp rezonabil, câteva 
ore, 

Vă mulțumesc, 
Mihai PÂLŞU 
Director SECUNDA 
mihaip@secundatv.ro 
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