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                                                                                                          13.05.2020 

 

                                                                                                                                                  Ref: 111/3/x22Autoritati 
Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea 

   Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi 

  

 cc:Prefect Calarasi, Parchetul de pe langa Judecatoria Lehliu Gara 

             
  

Distinse doamnule Prim Procuror, prin prezenta dorim sa depunem urmatoarea 

plangere penala impotriva lui: 

1. Iulian Iacomi- Presedinte PSD / Primar Lehliu Gara 

2. Ion Iacomi- Primar Dor Marunt 

3. Joga Virgil (Sef Urbanism Dor Marunt) 

pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni: 

• Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii 78/2000 Art. 10 

• Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii 78/2000 Art. 12 

• Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii 78/2000 Art. 13 

• furt calificat 

• săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu 

• complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit 

• fals intelectual în formă continuat 

• uz de fals 

• trafic de influienta 
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Astfel, Iulian Iacomi, in urma cu 5 ani, mai precis in 2015, iunie, a dispus de angajatii Primariei 

Dor Marunt si de firma care se ocupa de montarea si intretinerea iluminatului public si a montat 

in propria curte si pe propriul teren, detinut in Ogoru, str Islazului, un stalp de iluminat si corpuri 

optice de mare putere (mai precis 3000W). In 2018, aceste proiectoare au fost schimbate tot de 

Primarie cu unele tip LED. Atat stalpul cat si iluminatul si lampile au fost montate pe banii 

primariei Dor MArunt! Timp de 10 ani, Iulian Iacomi, are in curte o adevarata instalatie de 

iluminat demna de Stationul Lia Manoliu! 

1) grupul infractional 

 Pentru aceasta operatiune (de montare stalp si corpuri de iluminat), Iulian Iacomi a avut nevoie 

de Joga Virgil, de la Urbanism Dor Marunt, care a aranjat de fapt detaliile  (executia lucrarii). 

Ion Iacomi, a ajutat si el la schimbarea lampilor din curtea lui Iulian Iacomi, cu lampi LED.  

Acum sa nu credeti ca Iulian are un bec amarat care licare noaptea (vorbim aici de intalatie 

similara unui stadion, asta si din cauza dimensiunii apreciabile a parcelei detinute). 
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Electricianul angajat in Primarie este cel care a deservit instalatia din curtea lui Iulian Iacomi. 

Acum, sunt 4 persoane implicate in acest obiectiv: 1) Iulian Iacomi, care a dorit si solicitat, Joga 

Virgil, care a autorizat si a mobilizat, Ion Iacomi, care a continuat lucrariile si electricianul 

Primariei care a deservit instalatia. 

2)ce se fura 

Se fura curent electric din reteaua de iluminat public! Cat curent se fura? Foarte simplu de 

calculat: 3000w*5*12+1500w*5*12=       . 

3) de cat timp se fura  

De 10 ani, pentru folosul sau personal! 

4) abuz in serviciu 

In caietul de sarcini scris cu ocazia modernizarii iluminatului public in Ogoru, din 2018 daca nu 

gresesc, au fost prinse lampi noi moderne si economice pentru Imparat (Iacomi Iulian). 

Este imoral, gresit, anormal ca in calitate de Primar sa-ti folosesti prerogativele si subordonatii 

pentru a te imbuiba tu si apropiatii tai 

 

 

Document semnat electronic. (13.05.2020/16.30pm) 

 

Cu Stima 
Cezar Petrescu 
Emba MSc Ing   
  
 


