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Buna ziua oameni buni, as vrea sa reclam un proiect bine pus la punct de unul din cei mai mari
infractori din Rm Valcea (ROMEO ILIESCU) acesta fiind un mincinos dezvoltator al unui proiect
de apartamente de langa supermarketul kaufland Rm Valcea. Am avut proasta inspiratie sa
cumpar un apartament facut de acesta printr-un antecontract fiind mentionat faptul ca
apartamentul v-a fi dat la cheie. Dupa ce am achitat tot pretul integral am asteptat finisarea
acestui bloc si asa s-a si intamplat. dupa 2 luni de intarziere si 6 luni de asteptare a liftului am
constatat faptul ca una din bai nu a fost finisata pt simplu fapt ca multi vor in loc de baie sa faca
dressing si tot asa si a preferat sa lasa camera asa, de parca nu ar fi fost de ajuns ni s a vorbit
foarte urat din partea domnului ROMEO ILIESCU plus ca ni s a dat replica sa-l dam in judecata
daca nu ne convine. Bine inteles ca nu am facut-o. Dupa o perioada de 3 4 zile am incercat sa l
contactam sa cerem despagubiri dar fara succes, ne-a inchis telefonul in nas. Dupa o alta
perioada ni s a spus ca daca vrem sa parcam masina in parcarea care e destinata blocurilor sa
platim 100 lei. Am refuzat stiind ca alti locatari nu platesc pt aceasta. Am incercat tot fara
succes sa-i facem o reclamatie la primarie dar bine inteles ca acesta are relatii peste tot si
ne-am trezit cu usa inchisa in nas. Daca ar fi sa caracterizez aceasta pers ar insemna sa spun
ca este un om prost crescut si pe jupuit bani. Dupa o perioada de aprox 6 luni ne am trezit cu o
alta constructie in fatza geamurilor la nu mai putin de 3 metri care ne a luat toata lumina si
peisajul. As vrea ca toti cei care aveti probleme cu aceasta persoana sa postati aici reclamatiile
voastre. Constructia blocurilor e una foarte proasta cu usi aduse din china si tot ce se poate mai
ieftin. Am avut numai probleme pe sederea noastra in acest apartament, pe vecinii ii auzi si
cand merg la baie, sa nu mai spun de alte zgomote. Nu  recomand achizitionarea acestor
apartamente,chiar daca va ia ochi cu parchet chinezesc si alte ieftinituri. Opriti dezvoltatori
acestia croiti doar pe profit.
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