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Dinastia IACOMI se apropie de sfarsit! 

In ultimii 20 de ani 

Procurorul si Justitia nu 

functioneaza si sunt 

subordonate politicului. Nu 

exista Procuror anticoruptie 

care sa aiba notorietate si sa 

lupte cu Crima Organizata! 

Lipseste acel Corrado Cattani. 

Politicienii nu sunt pedepsiti 

pentru faptele lor si 

perpetueaza si amplifica 

faptele antisociale. Interlopii 

conduc toate institutiile, 

Justitia si mai grav, doar 1 din 

100 de angajati la STAT este 

cu adevarat calificat pentru 

job-ul pe care il are. Restul nu 

au calificarea / aplecarea 

necesara. DIICOT, DNA 

Bucuresti, DNA Calarasi, 
Pacione agent politie  

Serviciul Secret al Prefectului, Prefectul, Procurorul, Judecatorul, nu 

lucreaza in interesul cetateanului si al societatii, este un adevar trist in 

Baragan. Sunt subordonati unei Grupari de Crima Organizata, care 

include oameni zis politicieni, care-si schimba haina partidului ori de 

cate ori o cere vremea.  

Totul este ca ei sa ramana cu perfuzia in vena, legati de bani din bugetul 

Statului, adica de tine. In Judetul Calarasi un singur Procuror daca ar 

exista, in 6 luni, crima organizata, crima politicului asupra oamenilor 

simpli si asupra economiei ar dispare.  

Cei ce comit crime raman acum nepedepstiti, insa daca 50 de politicieni, 

sunt bagati la puscarie pentru fapte grave de coruptie, in Calarasi, le-ar 

fi frica, nu ar mai comite jafuri, furturi si abuzuri la dimensiunea actuala. 

Ei sunt lasati sa fure! Continuare la PAGINA 2  

 
Incredibila aventura a iminentei dezmembrari a structurii MAI 

CALARASI- LEHLIU ! In orasul Lehliu Gara, in ultimii 20 de ani, 

structurile MAI (Politie si Pompieri), au servit drept aparat opresiv pe 

durata alegerilor, acestia asigurand protectia carausilor, care aduc 

oamenii la vot si platesc votantilor pentru vot.  

Continuarea la PAGINA 15 

 

 

 

 
Cum a distrus Iulian Iacomi orasul 

Lehliu Gara acceptand deversarea 

apelor uzate produse de Rafinaria 

Bunge / Prio direct in sistemul de 

canalizare al orasului!       PAGINA 8 

 
 

In Orasul Lehliu Gara, omul cel mai 

important in perioada alegerilor, 

este cel care pregateste dosarele care 

se depun la Biroul electoral, in cazul 

nostru Dna. Moga Stefania. Cum a 

ajuns aceasta sa lucreze pentru 

Iulian Iacomi, aflati la PAGINA 11 

 
O fantastica incursiune in Lumea 

Interlopa din Calarasi cu Sub-Prefect 

Nicolae Dumitru, zis Gogosel. 

Continuare la PAGINA 12 

Indiferent de culoarea politica, 
interlopii Calaraseni din ambele 
partide au profitat la maxim de forta 
opresiva a ITM Calarasi si au distrus 
cateva zeci de afaceri!  
Continuarea la PAGINA 14  
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Cei ce comit crime raman acum nepedepstiti, insa daca 

50 de politicieni, sunt bagati la puscarie pentru fapte 

grave de coruptie, in Calarasi, le-ar fi frica, nu ar mai 

comite jafuri, furturi si abuzuri la dimensiunea 

actuala. Ei sunt lasati sa fure! 

La DNA au fost trimise peste 30 de plangeri, 

numai de mine, in 6 luni, pentru Crima 

Organizata impotriva Gruparii Iacomi. Singura 

plangere de care am informatii certe, ca a ajuns la 

Parchetul Lehliu Gara, este cea in care Iulian Iacomi a 

avut si are inca, domiciliul fictiv intr-o locuinta, in 

care, de fapt, el nu locuieste (pe strada Crinului). 

Doamna Prim Procuror de la Parchetul Lehliu Gara l-

a convocat pe paratul Iulian Iacomi si au discutat 

subiectul. Ulterior, Iulian Iacomi a spoit locuinta din 

Lehliu Gara insa tot nu locuieste acolo. In rest pentru 

interlopi nu au existat alte consecinte, fura linistiti si 

nestingheriti. 

Romania este un stat corupt, pentru ca este condus de  

oameni fara pregatirea necesara. Tractoristul este 

manager de spital, iar primarul are 8 clase primare si 

este primar de 20 de ani si economist. 
 

Directorul Spitalului Lehliu Gara, Mircea Danga (oare de ce este 
necesar atunci cand duci o punguta cu ceva pentru oamenii 

amarati, sa iti faci poze si sa le faci publice pe contul primariei?) 

Nu ai cum ca tractorist sa modernizezi si sa tii 

functional un spital, asa cum nu ai cum sa dezvolti un 

oras cand tu nu ai capacitatea cognitiva sa intelegi, 

ceea ce orasul are nevoie! Care ii sunt necesitatile. 

Sistemul de invatamant Romanesc a fost aproape in 

totalitate distrus, in sensul ca orice persoana ajunge 

absolvent de Facultate, compensand lipsa capacitatii 

cognitive cu bani. Diplomele in Romania nu mai au 

valoare. Toti au doctorate, insa ele sunt lipsite de 

valoare, pentru ca in spatele lor, nu gasesti 

competenta.  

Toate Legile au fost stalcite in asa hal in 30 de ani, ca 

nu mai ai mecanismele necesare pentru a tine 

societatea unita, unitara. Astfel segregarea societatii 

este inevitabila pe termen mediu si lung. In preajma 

alegerilor, este agitatie mare. Sunt rivalitati, miscari 

exceptionale, insa lupta este pentru ciolan! Bani, 

contracte, posturi calde unde nu trebuie sa mergi la 

lucru, insa esti platit regeste! 

Alegeri! 

La Ivanesti, am aflat ca acum 1-2 zile Ciolacu a venit sa 

discute cu spuma PSD alegerile. La Hanul Rustic 

(Hanul Iacomi), Lehliu Gara, in August, acum cateva 

saptamani, a venit Ludovic Orban, asta dupa ce a fost 

intai la Calarasi, pentru a discuta trecerea lui Iulian 

Iacomi, atunci presedinte PSD Calarasi, in saniuta 

PNL.  

Cand a trecut Orban pe la Han, a vuit toata 

localitatea ca o locomotiva!  

Nu a venit insa Ludovic Orban si nici Ciolacu, sa 

coboare din masina, in Razvani, sa vorbeasca cu 

oamenii, sa vada copiii veseli, suferinta din ochii 

oamenilor! Ei au venit strict sa vada cum pot inrosi 

judetul sau cum pot ingalbeni judetul.  

Adica ce bani sunt necesari si cine se ocupa de 

castigarea alegerilor si de cumpararea voturilor. 

 
Iulian Iacomi, in biroul sau de la primarie 

Sursa foto: https://argumentpres.ro 

 

Iulian Iacomi, un primar bogat. Detine un 

imperiu greu de cuprins pe o foaie de hartie! 

A primit promisiunea ca scapa de puscarie si de dosare 

daca aduce 10 primari si postul de Presedinte de 

Consiliu Judetean!  

https://argumentpres.ro/
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Ludovic Orban nu 

a oprit pe strada 

Bujorilor din 

Razvani! Un lucru 

este cert, in 

Razvani gasea 

oameni, asa cum 

am gasit si eu! 

 

 

 

 

 

Alegerile nu sunt libere, tie ti se lasa doar 

impresia ca sunt libere. 

Jocurile sunt facute de mult si voturile sunt deja 

cumparate. Sub aparenta legalitatii, cu o luna inainte 

de vot, candidatii in Lehliu Gara au deja cateva sute de 

voturi cumparate. 

Totul este matematica, iar intregul sistem este 

construit si legiferat astfel ca sub aspectul democratiei, 

ei sa te tina sclav, sarac, subdezvoltat, ca ei sa poata 

trai pe spatele tau in continuare. 

 

In Orasul Lehliu Gara a fost creata o structura 

exceptionala de nepotisme, o caracatita care 

include toate structurile, de la Spitalul 

Orasenesc, la ISU si MAI Lehliu Gara. 

Sursa: argumentpress.ro/presa d-lui primar 

Ramanand nepedepsiti pentru faptele comise 

importiva comunitatii, cu Procurori santajabili si 

controlati, Judecatorul ramane singur in fata 

presiuniilor si nu face fata, nu rezista, adica 

Judecatorul nu poate face justitie, el nu mai judeca. 

Sa luam spre exemplu exceptionalele relatari despre 

romii care sunt prinsi bauti la volan, sau fara carnet de 

conducere, in orasul Lehliu Gara sau imprejurimi. La 

Lehliu Gara, ei au parte de clementa din partea 

Judecatorilor si a Procurorilor.  

Clementa este exceptionala, si asta pentru ca interlopii 

din familiile din Razvani intra la Iulian in birou, ca la 

ei in baie cand au probleme penale, iar Iulian face 

lagatura cu Procurorii si Judecatorii si pune presiune 

pe ei. 

In Razvani, la ultimul scrutin, oamenii au 

vandut 600 de voturi celui care a dat mai 

mult!In Razvani si Buzoieni, deja, oamenii lui 

Iulian cumpara voturi de la cei sarmani, 

chinuiti, cu 50-80 sau chiar 300 Ron / 

promisiunea de vot! Pentru peste sau alte 

alimente. 

Ecuatia este simpla. Prezenta la vot trebuie sa fie cat 

mai mica - sa zicem de 50%. Cu cat prezenta la vot este 

mai mica, cu atat esti mai sigur de castig. Pentru asta, 

faci tot ce poti ca Primar, ca votul sa mearga incet si 

prost, cu cozi si spatii de votare cat mai mici! 

Sa existe disconfort, sa nu doresti sa te duci la vot, sa 

auzi de la vecin ca ai stat ore sa votezi. Deci toate 

voturile exprimate sunt 2650, sa zicem daca vin 50% 

dintre votanti.   

Acum este important sa mai ai cativa candidati care sa 

ia si ei cateva voturi (cum a fost Micu Filip la Dor 

Marunt), dar nu prea multe! Acest Micu Filip, omul lui 

Ion Iacomi, a candidat de „pinguin” si a fost rasplatit 

cu un loc cald in Primarie, in care se duce cand este 

sunat. 

Iacomi in campanie - Presedinte PSD Calarasi 
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Daca ai nevoie de 1700 de voturi pentru a iesi Primar 

(adica la o prezenta de 50%) si in cazul in care mai ai 

2 candidati in care fiecare ia 400 de voturi ecuatia 

devine foarte simpla:  

-total exprimat 1700 voturi;  

-candidat 1- 400 voturi;  

-candidat 2-300 voturi. 

Raman 1000 de voturi care trebuiesc obtinute pentru 

a castiga detasat!Astfel, numai in Razvani se vand 600 

de voturi! 

Aici se mai pun inca 150 de voturi venite de la cadre 

didactice, personal din scoli, spitale, gradinite, etc.  

Avem 318 flotanti fictivi adusi pana azi 04.09.2020, 

pentru a vota cu Iulian Iacomi! Adica 2018 voturi. 

 

 

Calcul fraudare alegeri 

 

Pe scurt, Iulian Iacomi va iesi Primar inainte 

de a candida! 
 

Aceasta este ecuatia alegerilor in Orasul 

Lehliu Gara, iar situatia este identica si in Dor 

Marunt ca proportie! 

40.000 de euro a dat Iulian Iacomi unei familii din 

Razvani pentru 200 de voturi cand a venit de la Senat, 

la Oancea la restaurant, in padure, cand iesi din Lehliu 

spre Lehliu Sat.  

Asta inseamna 900 ron/vot. Seful a pastrat 800-850 

ron iar 50-100 ron ajunge la cel care da votul. 

Interlopii ies primari chiar daca tu nu votezi cu 

ei, pentru ca: 

    1) Intreaga ecuatie se bazeaza pe absenteism, adica 

pe ideea lehamitei, a faptului ca nu vei iesi la vot. 

    2) Mare parte din cei apti de munca cu initiativa si 

putere de munca sunt in strainate la munca.  

In jur de 2 la 10 este rata celor plecati afara pentru un 

trai mai bun sau un salariu mai bun. Acasa raman cei 

slabi, parintii, batranii si in general copii! Adica 

categoriile vulnerabile. 

    3) Media iesirii la vot este de 50-60%. Daca vin 90% 

la vot, intreaga ecuatie a interlopilor cade! Ei pierd 

alegerile si oamenii recastiga ceea ce este al lor! 

Dreptul la viata si dreptul de a privi soarele, de a ridica 

capul din pamant. Astfel banii dati pe voturile 

cumparate sunt bani pierduti. De aceea este 

important ca tu sa iesi la vot! 

Ion si Iulian Iacomi au iesit primari inainte de 

a avea loc alegerile, insa ei nu sunt primarii 

tai! 

 4) Ecuatia alegerilor se bazeaza pe un sistem prin care 

cei slabi, vulnerabili, sunt tintele de la care se obtin 

voturile. Presiunea asupra acestora este extraordinara 

si duce pana la serviciul de transport casa-primarie si 

retur, asigurat de oamenii candidatului. O data ajunsi 

acasa, dupa vot, acestia primesc banii (asta daca ei nu 

au fost deja primiti inainte!).  

50-80 ron pe vot in Infratirea si Buzoieni. 100 

ron in Dalga si Dor Marunt! 

900 de lei pentru un vot in Razvani. Banii vin 

cu geanta de voiaj si sunt impartiti din casa in 

casa! 

Toate aceste grozavii sunt posibile pentru ca Prim 

Procurorul este santajabil, las si corupt! 

 

Redam mai jos un dialog intre Reporterul 

nostru si un martor la alegerile din 2017, pe care 

il vom numi Gheorghe (inregistrarea audio completa 

este disponibila in totalitate pe site-ul nostru 

www.experimentullehliu.ro): 
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„Reporter: -Mese pline...Mese pline de voturi... 

Păi când a candidat în decembrie, a venit și Iliuță la 

Răzvani. 

Reporter: -Pentru ce? A venit Iliuta la Razvani? 

Iliuta!? 

Gheorghe: -Să cumpere voturi. 

Reporter:-Deci Iliuță s-a dus la Răzvani să cumpere 

voturi. 

Gheorghe: -Pentru PNL... 

Reporter: -Și celălalt cumpăra voturi pentru PSD, 

Iacomi cumpa... 

Gheorghe: -În fața școlii...300 de inși...după ce le 

dăduse Iliuță și bani, și mici, și bere, și tot.  

Reporter: -Păi și cât a mers votul la ei? 300 de lei mi-

a spus că a mers pentru Iulian un vot...100, cu 100, cu 

100. Adica 100 la...100 la... 

Gheorghe: -Nu știu că nu am luat în viața mea. 

Reporter: -Păi și aștia ce au făcut? A venit Iliuță în fața 

școlii ca să dea cașcavalu... 

Gheorghe: -E, nu în fața școlii. S-au strâns undeva cu 

clanul cu... Si-a apărut Iacomi cu vicele-primar, la 

Răzvani, la ușa școlii, s-a uitat pe țigani așa...s-a făcut 

liniște...a plecat un țigan, a venit înapoi, au intrat toți 

țiganii la vot și au început să voteze. 

Reporter: -De-aia așteptau ei grămadă? Stăteau cârd 

la vot? 

Gheorghe: -Stăteau la vot după ce le dăduse Iliuță. Și 

ăsta a venit și le-a dat mai mult. Și n-a mai răsturnat 

urna cum se răstoarnă. Am avut om în secție acolo care 

mi-a spus.  

Reporter: -Si cum au facut? 

Gheorghe: - Au luat vot cu vot. 

Aia 300 la care au fost si le dăduse Iliuță bani nu 

trebuia să fie PNL, PNL, PNL? Nu...PSD, PSD, PSD... 

Reporter: -Pai, stați puțin. Dar cum au făcut?Biletele 

erau în urnă. Păi și ei ce au făcut? 

Gheorghe: - Da 

Reporter:- Asa, alea pe urma se rastoane si se numara, 

unu la ala, unu la ala, nu? Păi și ei ce au făcut? 

Gheorghe: -N-au mai răsturnat-o. I-a luat capacul și 

au luat vot cu vot.  

Reporter:-Pai si nu trebuia sa le ia pe toate? Nu erau... 

Gheorghe:-Dar aia 300 care erau ai lui Iliuță nu 

trebuiau să iasă numai PNL?  

A ieșit PSD, PSD, PSD... A venit Iulică, le-a dat bani... 

Reporter: -Păi le-a dat și celălalt bani. Ăsta nu le-a dat 

bani? 

Gheorghe: -A dat mai puțin decât Iulică. 

Reporter: -Adică Iulian a pulsat mai mult la vot decat 

a pulsat asta-laltul. 

Gheorghe:-Păi, frate-su lui când a candidat... Ion 

(Iacomi-Dor Marunt) cu Nițulică... 

Reporter: -Pai sti ca de fapt si el a cumparat, Ion a 

cumpărat în draci. 

Gheorghe: -Da. 

Reporter: -Câteva sute de voturi. Și el a cumpărat. 

Gheorghe: -S-a dat 5 milioane de vot pe Dalga. 500 de 

lei pe un vot.  

Reporter: Prin baciuca..prin asta e unu Costel... 

Prin unu Costel(n.r. Costel Pantelimon)... 

Gheorghe: -Nu știu prin cine. 

Reporter: -500 de lei? Așa de mult au dat? 

Gheorghe: -Daduse si Nițulică... a dat și el.  

Reporter: -Adica a dat si Nitulica voturi... 

Gheorghe: -Pai, da...Deci, Primarul iese pe bani. Ei au 

învățat lumea așa. Zice ,,Ce-mi dai să-l votez pe 

Laurențiu...?,, Vă dau mă! Îi cer lu ăla și vă dau. Da? 

Reporter” -Deci oamenii ăștia amarâți si nenorociti, 

ca sunt oameni amarati si chinuiti...sunt și proști, dar 

sunt și amarâți.  

Vedeți dumneavoastră, sărăcia te îndobitocește. 

Saracia, neputința... 

Gheorghe: -Săraci și proști. Ia mă banii și du-te acolo 

și votează! 

Reporter: -Deci ăștia efectiv cumpără voturi peste tot 

la greu.  

Gheorghe: -Acum umblă ăștia cu bani. Și îi știu și cine 

sunt.  

Reporter: -Ăștia ai lui Iacomi sau si astia ai lui 

Banescu? 

Gheorghe: -Nu, ai lui nu. 

Reporter: -Ăștia ai lui Iacomi, nu? 

Gheorghe: - Mihai Orzea, ca-l stiti. 

Reporter: - Mihai Orzea ăsta este din... 

Gheorghe: - este din Dor Mărunt. 

Reporter: - Da stiu de el, am auzit de el... 

 ăsta este din 

Gheorghe: - Si are casă în Lehliu.  

Reporter: - Mihai Orzea cumpără voturi și umblă pe 

la oameni și le ia buletinul înainte? 

Gheorghe: -Nu. Îi pune să facă poză. 

Reporter: -La ce? La vot? 

Gheorghe: -La buletinul de vot. 

Reporter: -Si cât le dă? 100 de lei? 

Gheorghe:- o suta, doua... nu 1 milion.. 

Gheorghe:-50 de lei, 50, 30.... 

Reporter: -Cum să dea 50, 30 pe vot? 

Gheorghe: -Păi dacă-ți spun? Cu atâta se vând. 

Reporter: -Pe 30 si 50 de lei se vând aici la oamenii 

ăștia?  

Păi înseamnă că sunt amărâți rău! Sunt amarati! 

Chinuiți... 

Gheorghe: -Eu zic că sunt mai multi proști decât 

amarâți. Păi ce fac cu 50 de lei? Cu 300 de lei daca-mi 

dai...ce fac cu ei? 

Reporter: -Deci 350 de voturi au zis țiganii că au dus 

numai în Răzvani. Ches, Pesin! Banul jos pe masa! 

A venit cu geanta de bani si ala, a venit cu geanta de 

bani si ala!  

Gheorghe: -Si ala si ala... 

Reporter: - Si le-a luat banii la amandoi!  

Gheorghe: -Da... Si-a iesit asta. 

Reporter: -Și a ieșit Iulian... 
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Gheorghe: -Da, că a dat mai mult. 

Reporter: -Pai si nu am înțeles cu voturile. Cum adică 

le-a luat și le-a numărat? Nu inteleg. Adică ce are a 

face cum le-a numărat? Ce au putut să facă? 

Gheorghe: -Asta e urna, da? Bun... 

Reporter: -O urnă a fost în Răzvani!? Au fost mai 

multe? 

Gheorghe:-Nu. Două. Două secții. Eu ma duc si 

vorbesc cu țiganii.  

Reporter: -Da ma, dai de aici...ia de-aici si e asta 

invins... 

Gheorghe:- Au venit toți tiganii 200, 150, 250, 

300....Au venit și s-au așezat la rând să voteze.  

Reporter: - 

Da, sa voteze! Toti gramada! 

Gheorghe: Normal și de drept nu trebuia sa voteze 

PNL-ul...după cum se știa că a dat Iliuță bani? Si în 

timp ce stăteau la coadă sa intre in sectie a venit 

primarul(n.r. Iulian Iacomi) si cu vicele(n.r. Doru 

Ivan). 

Reporter: -Și cu vicele a venit? 

Gheorghe: -Pe care acum l-a scos din cărți definitiv,  a 

vrut să-l bată... 

Reporter: -Care vice, cum il chema pe ala?  

Gheorghe:-Doru Ivan din Răzvani. 

Reporter:-Doru Ivan din Razvani? 

Gheorghe:-Taica-su a fost instructor de partid, un om 

de mare valoare. 

Reporter: -E tot din Răzvani? Este țigan asta... 

Gheorghe: -Nu e. 

Reporter: -Și cu ăsta a cumpărat. Au vorbit, au dat 

cașcavalu si... 

Gheorghe: -A venit, le-a dat banu, au vorbit cu ei: 

intrați, votați  și vă dau banii.  Si-acuma, in momentul 

în care ai deschis urna și ai luat capacul...și începi să 

iei buletinele de vot, trebuia, normal, după cum se 

știa... 

Reporter: -Sa rastoarne urna, ca sa nu se vada cine a 

votat. Adică să nu se știe cum au intrat, să se 

amestece... 

Gheorghe: -Ei nu au mai răsturnat-o, că a fost un om 

în secție care a avut dubii, adica pnl-ist era 

 

Reporter: -Si de ce a avut dubii? Sa nu se fure? Sa nu 

Gheorghe: -A avut dubii că ăia care au fost nu l-au mai 

votat pe Iliuță, adică PNL...si-au votat PSD. 

Reporter: -Și au vrut să vadă exact cine cum a votat ca 

să știe... 

Gheorghe: -Da. 

Gheorghe: -Si când a început să ia buletinele... 

Reporter: -Toate erau cu PSD, al lui Iulian(n.r. Iulian 

Iacomi candideaza acum pentru PNL) 

Reporter: -A deci au vazut exact care cum a intrat ca 

sa vada cine cum a votat si in functie de cati bani a dat. 

Adica, ala te-a inselat sau nu te-a inselat. 

Reporter: -Pe Iliuță l-au lucrat și ăsta(n.r. Iulian 

Icomi) a ieșit primar.  

Gheorghe: -L-a lucrat de draci l-a luat! Si astalaltul a 

iesit primar. Si asa o sa faca si acum. 

Gheorghe: -La fel o să facă și acum. Nu vedeti? De 12 

ani nu au făcut nimic și azi s-au apucat să repare gropi. 

Ati văzut? 

Reporter: -Da, da. Am văzut, da...  

Gheorghe: -..... 

Reporter: -Da Pai le-a reparat cumnata-su. Ultima 

oară le-a reparat cumnata-su. A luat frizură de la 

Ichim Marian, de asta frizura de frezează de pe 

autostradă, a amestecat cu smoală lichidă, lichida de 

aia de Dedeman nu de asta de o incalzesti calumea. Cu 

smoala lichida, panarama de-aia cu apa in ea. Asa, 

amestecata, nu e apa e un solvent. Asa. Si turna câte 

două lopeți de de-alea (frizura) si punea putina fleasca 

de aia. Dadea putin cu arzatorul, un compactor de-ala 

de a luat de pe Emag de 1000ron și a dat vreo 60 000 

de euro lui cumnata-su. Ala care este...e mai jos aici o 

localitate...de are doua firme...cum il cheama? E din 

neamul lui...”Inregistrarea continua in urmatoarele 

articole. 
 

Oamenii sunt lasati singuri, sunt parasiti de autoritati 

transformate in anexe ale unor interlopi. Structurile 

MAI sunt infiltrate de paraziti, oameni care nu au ce 

sa caute in uniforma!  

La fel politia locala, care este de fapt politia 

primarului, element de opresiune. 

In Dor Marunt de exemplu, cu toate ca Primarul Ion 

Iacomi umbla mereu baut la volanul masinii, nimeni 

nu a oprit macar o data masina DMP a Primariei Dor 

Marunt pentru control, nici macar o data! Cand ajunge 

la Primarie, Ion Iacomi, serveste cu nea Nicu (Garaj), 

la el in magazin, cate un pahar de vin, si am vazut cu 

ochii mei nu o data, apoi se suie la volan! Nicu ia 

bicicleta!Pe el nu ii opreste nimeni, iar daca il opreste, 

vine Iolanda (vezi articolul cu cocina) cu echipa si 

rezolva la Spital! 

Ion Iacomi a cumparat voturi, Iulian Iacomi a 

cumparat voturi, Iliuta Vasile a cumparat 

voturi, iar alegerile au ajuns o mizerie, un circ, 

in care toti suntem niste piese mute pe o tabla 

de Lego! 

Candidatul USR la Lehliu Gara are blat facut de la 

Bucuresti pentru a ajuta candidatul PSD, pardon, 

PNL, adica Imparatul Iulian! Candidatul USR 

candideaza de „pinguin”, pentru un post cald! 
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Candidatul USR este sincer, de buna credinta, dar in 

sfertul de secol in care el a lipsit din Lehliu, treburile  

s-au aranjat, cartile sunt facute. 

Alegerile nu mai sunt libere, „liberul arbitru dispare”, 

interlopii castiga! Dar Interlopii din Razvani, sunt de 

100 de ori mai oameni decat Buraga si Pacione la un 

loc! Mai sinceri, mai muncitori! 

Natiunea asta, chinuita secole de asupritori, 

este in continuare  condusa de lichele! 

In timp ce tu citesti, pe strada un tigan a carui suflet 

este mai alb decat pielea Imparatului, este abuzat 

urmarit, tarat si umilit de Pacione si Buraga (Politia 

Lehliu Gara)!  

 

Acest Roman, pe numele lui Stan Bucur (Zeul), 

este singurul care a avut puterea si inteligenta, 

curajul si iscusinta sa-mi spuna adevarul 

despre ceea ce se intampla in Lehliu Gara, 

despre drama celor din Razvani. 

Cu lacrimi in ochi mi-a povestit cat sufera oamenii din 

Razvani de lipsa apei potabile, lipsa canalizarii, 

poluarea ca-n Iad de la Bunge si copiii. 

„-Vezi tu Cezar, copiii astia ce vina au?!….Cum 

le explicam noi ca le-am distrus viitorul?” 

Stan Bucur, nu candideaza la nimic, nu vrea decat sa 

aiba un oras frumos, fara caini si cu oameni care stau 

si lucreaza aici! Zeul meu a ridicat intreaga comunitate 

Roma mult peste nivelul Romanului mediu, prin 

curajul si implicarea lui pentru ca tu sa ai o viata mai 

buna.  

Stan Bucur, este singurul om din Lehliu care 

cu adevarat merita sa-ti fie primar! El este 

singurul care a avut curajul sa ridice glasul, 

dar, nu pentru el, pentru tine! 

Un roman, din Razvani, are curajul zi de zi sa tina 

piept aparatului de forta al MAI care il alearga prin 

oras cu sirenele si ii dau cu bulanul in cap ori de cate 

ori pot! Si nu numai, dar jignirile lor nu il mai ating! 

El este Zeul meu!  

Cu lacrimi in ochi mi-a povestit de oamenii, Romanii 

din Razvani care pleaca dimineata la munca in 

Bucuresti, cu sutele la 5 dimineata si pana nu am vazut 

cu ochii mei, nu am crezut! 

O mare de oameni, care vin la Razvani ca „la 

dormitor”….si nu au apa….nu au drumuri…nu au 

canalizare…aerul este toxic…iar copiii se imbolnavesc! 

Asta este drama noastra, drama Baraganului, condus 

de o mana de pungasi! Dar sa-ti spun un secret! 

Cei care pleaca dimineata la munca fac naveta cu microbuzul, 

ocazie. 

Dinastia IACOMI se apropie de sfarsit si 

Imparatul stie!  
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Primaria Lehliu Gara, a acceptat in urma cu ceva ani, 

o serie de compromisuri prin care, apa de la 

Bunge/Prio era carata cu cisterna sub podul de la A2, 

iar de aici ajungea direct in padure, in firul de apa 

unde deverseaza si statia de epurare a orasului. 

Iulian Iacomi si Primaria Lehliu Gara, a acceptat, 

autorizat si implementat impreuna cu Bunge/ Prio 

construirea unei tevi din material plastic care sa lege 

fabrica Bunge/ Prio de sistemul de canalizare al 

orasului in capatul strazii pe DN3, langa statia GPL. 

Cu acceptul primarului Iulian Iacomi, Prio / Bunge a 

tras o teava si a legat la sistemul de canalizare al 

Orasului Rafinaria de Biodisel, cu o teava din plastic 

care de fapt este pentru apa, nu pentru reziduri 

petrochimice.  

Teava a fost conectata la un sistem de canalizare gandit 

la parametri care nu au nimic de a face cu 

bransamentul Prio / Bunge! Sistemul orasului Lehliu 

este unul gravitational!  

De multe ori apa deversata contine acizi, baze, 

compusi chimici organici / anorganici, si este pompata 

la o presiune de 6-8 bari in sistemul orasenesc de 

canalizare. 

 

 

 

 

 
 

Gura de 

canal este 
langa panoul 

de intrare in 

localitate 

 

 

 

Acizii si compusii petrochimici din apa 

rafinariei, din cauza presiunii si a debitului 

mare, debit pentru care sistemul de canalizare 

orasenesc nu a fost proiectat, au distrus in ultimii 

12 ani in anumite zone, SISTEMUL DE 

CANALIZARE al Orasului. 

Substantele chimice, exceptional de corozive au 

distrus sistemul de canalizare care a trebuit refacut de 

la zero. Mai mult, infiltatiile din tevile de canalizare 

avariate au ajuns in panza freatica si au transformat 

panza freatica intr-o supa chimica.  

Daca punem aici in considerare si numarul mare de 

lacuri sapate (vezi articole lacuri de pe site-ul 

www.experimentullehliu.ro), de membrii gruparii 

infractionale Iacomi in ultimii 10 ani, in panzele 

freatice, imaginea dezastrului este completa. 

 
 
 

Va prezentam in continuare dialogul reporterului 

nostru cu un martor pe care il vom numi Marin 

(inregistrarea audio completa este disponibila 

in totalitate pe site-ul nostru 

www.experimentullehliu.ro): 

„Reporter: -Vedeți, nu-mi trebuie nume multe, dar 

vreau adevărul. Eu, ce se-ntampla, nu am cum să știu 

tot. Eu sunt un om. Da, vedeti dumneavoastra, un om 

cu un om, cu un om, ... Eu trebuie să aflu și să văd ce 

se întâmplă și de ce a trebuit ăsta să schimbe jumătate 

din sistemul de canalizare din oraș, însă am să vă spun 

un secret pe care nu stiu daca-l stiti: Acizii ăștia pe care 

i-au băgat și bazele au măcinat azbocimentul,l-au 

consumat, l-au făcut ciur.  

Tot șlamul ăla intră în pânza freatică. Pânza freatică nu 

se mai poti s-o folosesti, nu se mai poate bea în 

Răzvani, în Lehliu Gară...nu mai poți să o bei. Te 

nenorocește. S-a dus dracu tot. Si acum au schimbat, a 

ciuruit ăsta tot! A facut un război ce este acolo și este 

distrus! 

Marin: -Are și o rudă acolo.. 

Reporter: -Iacomi? Pe cine are acolo? Serios? 

Marin: -un nepot... 

Marin: -La stația de pompare a apei acolo, are un 

nepot?  

Reporter: -Un nepot? Nu este ăla al lui Meserie? 

Marin -Cred... 

Reporter: -Ala al lui Meserie(n.r. viceprimar Dor 

Marunt) 

Marin -La Călărași. Director la Ecoaqua e...cumnatul 

lui Iulică. 

Reporter: -Da? 

Marin: -Da. Nu are decât două milioane de 

euro...gaura... 
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Reporter: -Cumnatul lui Iulian Iacomi...da!? 

Serios? Ba, da-l in ma-sa! Are și acolo? Cumnatul 

este...Care-i cumnatul? Nu știți cum îl cheamă? 

Marin: -Nu știu... 

Reporter: -Ala e in Calarasi la Ecoaqua. Păi de aia fac 

astia tot ce vor aici, ba baiatule! Pai si sistemul ăsta de 

canalizare...deci, au venit astia de la Bunge. 

Ce au făcut...Au venit ăștia de la Bunge, când au venit, 

după ce au făcut fabrica aia, nu au făcut stație de 

epurare. Ei luau si cărau cu cisterna. Mi-a arătat Gigi. 

Si aduceau la stația de epurare si aruncau în aia acolo. 

Marin: -Nu mai aduce nici aici. 

Reporter: -Nu. Au făcut țeavă. Au tras țeavă care 
merge roată direct până  la intrarea în Lehliu Gară, pe 
DN.  
Acolo au băgat țeava direct în canalizare și din 
canalizare se duce direct.  
Problema este că ei dau cu putere, dau cu 8-10 bari, și 
când vine debit mare va dati seama pe țeava aia de 
120(inch) cat e, deci umple canalizarea. N-o mai ia 
cum trebuie, se duce invers, se amesteca, o ia invers. 
Ma intelegeti. 
Si de-aia s-a distrus canalizarea orașului de tot, de tot. 
Înțelegeți? Pentru că acidul dizolvă betonul. Îl dizolvă! 
Il dizolva! Il face muci, il face praf! Si s-a găurit tot, s-
a fisurat.  
Marin: -... 
Reporter: -Acum, dumneavoastră cunoașteți cum au 
făcut ei, de exemplu? Ei, când au venit nu au avut 
stația de epurare. 
Marin: -Nu 
Reporter: -Nu. Cand au facut-o acum, devarsa tot 
neepurat...ma intelegeti? Pentru că, costă ca să epurezi 
si sa cureti, costa... Au bazine, si-au construit ei acolo 
ceva, da...,  
Si aștia noaptea, noaptea dau drumul, dar e o cantitate 
uriasă... 
PRIO ăsta consumă de trei ori cât consumă orașul 
Lehliu Gară apa potabilă...Consumă enorm....de patru 
ori. 
Marin: -Dar de unde or avea apă? 
Reporter: -Au cinci fântâni în pânza freatică. Cinci 

fantani.” 

Iulian Iacomi a demarat proiectul de refacere a 

canalizarii din cauza debitului pompat de rafinarie, 

debit care a facut ca apele reziduale sa urce spre oras, 

apa acestora ajungand practic in canalizarea orasului 

in zone in care nu avea voie sa ajunga. Rafinaria 

Bunge/ Prio nu a curatat si nu curata apa cum trebuie 

(costa bani, multi bani, foarte multi bani, sa epurezi pe 

standard de calitate), iar primarul accepta din 

dragoste pentru Lehlieni si chiar nu a luat bani de la 

proprietarii Bunge / Prio pentru a autoriza asa ceva, 

timp de mai bine de un deceniu! 

 

Statia de Epurare din Lehliu Gara nu este 

proiectata sa preia ape reziduale cu reziduri 

petro-chimice! 

 

Extras din -Raport asupra impactului asupra mediului-2009 Sc 
Aldim ASA SRL. 

Din cauza presiunii de 8-10 bari la gura de canalizare 

de pe DN3, apa cu reziduri petrochimice a urcat din 

cauza debitului, spre oras, unde in cativa ani, tevile de 

canalizare, montate in perioada socialismului, au fost 

partial dizolvate de supa chimica. Apa cu acizi si 

inhibatori de coroziune a intrat in sol, in apa freatica 

si in acest fel trebuia facut ceva cu canalizarea! 

Solutia: Inlocuirea sistemului de canalizare!  

Insa nici acest sistem nou de canalizare nu este 

proiectat pentru a prelua reziduri chimice. 

 

Baietii de la Bertoni, firma care executa lucrarile in 

Lehliu Gara, firma nasului lui Iulica, Vasile Grigore, in 

loc sa se ocupe de finalizarea contractului dat lor si 

apropiatilor lor (cel cu canalizarea orasului), cu 

acordul primarului, au incarcat o masina plina cu 

pavaj din fata parcului.  

Pavaj care era bun si se poate muta in alta locatie. Ei 

insa, cu camionul, au carat 15 tone de pavaj la ei 

acasa, in Dor Marunt! 

 

 
Pavajul a fost scos in zona cuprinsa intre BCR si magazin Nemes. 
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Mitica in actiune, la praduiala, in timp ce Lehlienii inoata in 

namol!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitica la el acasa! Pavajul din centrul Orasului Lehliu dat la Clan 

cu borduri cu tot! 
 

Pavajul a ajuns la Mitica din Dor Marunt pe strada 

Nicolae Balcescu, bun prieten al lui Iulian Iacomi! In 

loc sa ramana in Lehliu Gara si sa fie montat pe strada 

Serei spre exemplu sau in Razvani, unde oamenii sunt 

lasati in voia sortii de Primaria Lehliu Gara, pavajul 

din centrul orasului Lehliu este incarcat si 

furat la cupa, pe fata! 

Cu toate ca stie ca toti dar absoluti toti suntem cu ochii 

pe ei, Primarul lor, Iulian Iacomi fura la cupa in ziua 

mare, din centrul orasului! 

Redam in cele ce urmeaza discutia telefonica 

purata intre Reporterul nostru si Nea Mitica, 

mandru membru al clanului Iacomi 

(inregistrarea audio completa este disponibila 

in totalitate pe site-ul nostru 

www.experimentullehliu.ro): 

„Reporter: -Bună ziua!  

Nea Mitica: - Bună ziua! 

Reporter: -Nea Mitică, Cezar Petrescu sunt. Din Dor 

marunt, sunt vecinul dvs. Mai spre mare incoace, cum 

va uitati spre malul marii. 

Nea Mitica: - Asa.. 

Reporter: - Voiam sa va intreb si eu. Aș vrea și eu o 

mașină de dale din alea, de bordură, că am văzut că 

aveți pe acolo... Cât m-ar costa dacă aș vrea și eu o 

mașină? 

Nea Mitica: - Așa ceva nu se vinde. Ăla este un moluz 

care trebuie dus la....., ca să bag eu niște umplutură în 

curte. Atât! 

Reporter: -Atat, nu? Păi dacă vreau și eu să bag niște 

umplutură în curte, nu mă rezolvați? 

Nea Mitica: - Vorbiți cu cine... nu știu... 

Reporter: -Păi și cu cine să vorbesc, ca vreau și eu să 

pun niște dale din astea? 

Nea Mitica: - Nu știu cu cine. La nivelul firmei care 

lucrează acolo prin Lehliu. Nu știu... 

Reporter: -La Bertoni? Păi dumneavoastră cu cine ați 

vorbit d-le Mitica? 

Nea Mitica: - Dar are importanță cu cine am vorbit sau 

nu? Mie mi-a trebuit acasa. 

Reporter: -Păi are foarte mare importanță! Domnu 

Mitică, eu înțeleg că vă trebuie...ne trebuie la toți. Cu 

cine să vorbesc? Cu șefu de la Bertoni sau cu Iulian 

Iacomi? 

Nea Mitica: - Nu știu cu cine să vorbiți, că dacă vă spun 

poate vă dau o informație eronată cu cine să 

vorbiți...Mai lăsați-le dracu....că din cauza la campania 

asta, am adus niște moluz în poartă și au început să 

vină să filmeze, să nu știu ce.... Ce...dracu domne, chiar 

așa? Asta e bătaie de joc... 

Reporter: -Pai vedeti dumneavoastra... 

Nea Mitica: - Pe mine mă interesează cât furați voi? Nu 

mă interesează că furați, dar lăsați-mă în pace! 

Reporter: -Nu, ascultati-ma putin. Da, nu va suparati. 

Stati putin... 

Nea Mitica: - Nu vă dă nimeni dreptul să-mi filmați la 

poartă! E proprietate privată acolo. 

Reporter: -Privată? Nu, e domeniu public, domnu 

Mitică, e domeniu public. Ați pus dalele pe domeniul 

public. 

Nea Mitica: - Păi domeniu public in poze, da asta 

prinde și casa mea. 

Reporter: -Păi o prinde și casa dacă o fi săraca acolo... 

Nea Mitica: - Cum, domne,  ,,dacă o fi săraca acolo,,? 

Vedeți-vă dracu de treaba voastră, mânca-v-aș gura 

voastra. 

Reporter: -Da, am inteles... 

Reporter: -Dumneavoastră ați fost angajat MAI din 

câte știu, pe ISU, nu? 

Nea Mitica: - Și care e problema că am fost angajat 

MAI? 

Reporter: -Mă așteptam la o oarecare...cum sa va spun 

eu dumneavoastra, moralitate... 

Nea Mitica: - Nu am înjurat, am vorbit destul de 

cuviincios, dar vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace! 

Reporter: -Eu vă las, da. 

Nea Mitica: - Pai si atunci? 

Reporter: -Voiam doar sa stiu cu cine sa vorbesc, vreau si 

eu sa pun in curte...Dar dumneavoastră v-ați gândit la 

oamenii de pe străzile din Lehliu Gară, care în momentul 

de față nu au nici măcar o singură  piatră pe stradă? Ăia 

nu ar vrea să-și bage și ei pe strada sau în curte sau o 

bucățică de piatră sau de dală? 
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Nea Mitica: - Am alte treburi mai importante de făcut 

acum, decât să te ascult pe dumneata. 

Reporter: -Vă mulțumesc, domnule Mitică și vă urez o zi 

frumoasă!” 

In timpul defrisarii strazilor orasului Lehliu 

Gara, Doamna Roxana Stoica (fosta Iacomi), 

nepoata de frate a primarului Iulian, critica aspru 

cetatenii obraznici ai orasului, care indraznesc sa 

comenteze ceva: 

Doamna Roxana Stoica 

este Sef R.U.N.O.S. 

Serviciul resurse umane, 

normare, organizare, salarizare (R.U.N.O.S.) al 

Spitalului Orasenesc Lehliu Gara, manager Danga 

Vasile. 

Aceasta tine cu mana de fier personalul spitalului, 

unde a fost angajata la terminarea liceului, dupa ce a 

picat bac-ul doar o data. A doua oara, acest amanunt 

minor, s-a rezolvat. 

Intre timp, lehlienii inoata in namol si sunt 
multe strazi in oras care arata ca la 

camp!Tinerii se chinuie sa traga curent, gaze, 

apa, canalizare! Cu toate astea, pavajul se da la 

Clan, pentru supunere! De faceau 100 de metri 

liniari de trotuar in Razvani, sau un parc mic 

sa aiba copii unde sa se joace! Ce talhari! 

Ce-o face Buraga Costel, sef Politie Lehliu 

Gara? Va spun eu, il urmareste cu 3-4 echipaje 

zilnic pe Stan Bucur prin tot judetul!  
 

 

Asa arata apa epurata din rau la 600 de metri de A2 

 
 

In Orasul Lehliu Gara, omul cel mai important in 

perioada alegerilor, este cel care pregateste dosarele 

care se depun la Biroul electoral, dosare prin care cei 

dornici sa se aleaga, semneaza hartii prin care 

sustin candidatul sau gasesc pe altii pe care sa 

le semneze! 

Volumul de munca necesar pentru un candidat 

este unul mare si implica un numar de persoane 

de 8 pana la 10 oameni care lucreaza timp de 2-

3 luni de zile. 

Adevaruri ascunse, asa cum ele nu sunt 

spuse in presa! 

La Lehliu Gara, dupa ce Moga Stefania a decis sa 

candideze la alegerile 2017, Iulian Iacomi, brusc, a 

schimbat macazul si a decis sa participe si el din partea 

PSD, la alegerile pentru fotoliul de primar. 

Ca o paranteza, Iacomi a reusit performanta de a fi 

votat de trei ori intr-un an. In 2016 a iesit primarul 

orașului Lehliu-Gară, apoi și-a dat demisia, a 

candidat ca parlamentar in acelasi an, iar in 2017 a 

demisionat din parlament pentru a candida din nou 

la Lehliu (unde se organizau alegeri datorita demisiei 

lui). 

Pare o distopie, nu? Este! 

Moga Stefania a fost jignita si terfelita de fata cu zeci 

de persoane de Iulian Iacomi si nu o data, insa in 

2020, cine pregateste listele si dosarele pentru 

alegerile din Lehliu si Dor Marunt? Nimeni alta decat 

Moga Stefania! Pretul (zice lumea):50.000 euro cash 

pentru Iulian si 50.000 euro cash pentru Ion Iacomi. 

Stiai ca Moga Stefania a folosit datele 

confidentiale a sute de oameni din baza de date 

a APIA (buletine si adrese), acolo unde 

lucreaza pentru a pregati dosarele de la Biroul 

Electoral pentru Iulian si Ion Iacomi?! 

Cand vine vorba de bani, Moga Stefania uita de 

suparari, jigniri si alte prostii! Iulian Iacomi a pus la 

dispozitie un apartament pentru echipa doamnei 

Moga Stefania, bani si in fiecare dimineata trebuie sa 

dea raportul (asta pana cand candidaturile sunt 

acceptate). 

In dimineata in care Moga Stefania a fost in birou, la 

Iulian Iacomi, aceasta nu a fost sa-l salute pe Primar, 

ea a discutat parti din dosarele pentru alegeri! Cand a 

intrat Marin Badea(ziarist de casa) peste ei, cei doi 
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discutau elemente importante ale dosarelor pentru 

candidatura lui Iulian Iacomi. 

Marin Badea a 

fost surprins, 

pentru ca stia ca 

Moga Stefania 

pregateste 

dosarele si pentru 

alti PSD-isti, 

PNL-isti din judet 

si nu se astepta sa 

realizeze si 

exceptionalele 

liste pentru 

Imparat, care o 

data la cativa ani, 

trebuie sa se 

prezinte in fata 

electoratului. 
Caricatura: Moga Stefania la lucru 

Moga Stefania, este omul care pentru bani se vinde 

oricui plateste mai mult, o realitate trista a unor 

oameni dispusi sa accepte posturi publice, bani si 

calcand pe cadavre, spoiesc foi pentru alegerile unor 

Interlopi.  

Marin Badea, suparat ca a cazut de gasca si a inghitit 

momeala pana in esofag si pentru faptul ca a fost pozat 

regurgitand totul in fata Imparatului a tinut sa-ti 

transmita un mesaj, tie cititorule!... Mai are putin si 

termina de renovat apartamentul cu banii tai!…. 

Caricatura: Badea la imparat 
 

Doamna Moga Stefania, nu a fost lasata pe afara, in 

haita, lupii sunt tinuti aproape, chiar daca nu conduc 

haita! A fost plasata prin Consiliul Judetean, apoi la 

APIA, unde are acces la multe buletine si adrese…. 

 

Asa lucreaza Imparatul cu dracii, da spaga din 

banii tai! In loc sa planteze un copac, el 

planteaza semnaturi pe liste! 

 

(Inregistrari audio extraordinare, intre 

reporter si martor - disponibile  pe site-ul 

nostru www.experimentullehliu.ro)! 

 

 
 

Sa presupunem prin absurd ca suntem in situatia lui 

Hristu Costel (zis Gusu) si ai un mort in curte, 

urmeaza sa fi acuzat potential de omor din culpa, ce 

faci? In Lacomi Land, mergi la un interlop, vecin cu 

Procurorul! Cum intri la Prim-Procuror pe usa din 

spate, dar si care este mercurialul mortilor, in acest 

exceptional articol! 

Oare acoperirea mortii unui copil cat costa? 

Poti cumpara viata / moartea unui copil in 

Lacomi Land? Oare este posibila o asa 

monstruozitate? 

Descrierea faptelor 

În perioada 2015 - 2016, când îndeplinea funcția de 

Primar al Orasului Lehliu Gara, Iacomi Iulian a 

acceptat promisiunea (si ulterior banii) făcută de 

Hristu Costel, consilier local si bun prieten al acestuia, 

privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în 

schimbul influenței pe care a exercitat-o asupra 

conducerii ITM (Dl. Inspector Sef SM Dumitru 

Nicolae), pentru a "rezolva un deces"! Hristu Costel, 

Consilier Local al Primariei Dor Marunt (2015), bun 

prieten cu Ion Iacomi (Primar PNL Dor Marunt) si al 

fratelui acestuia, Iulian Iacomi (Primar PSD Lehliu 

Gara), in vara lui 2015, da instructiuni in ferma lui din 

Dalga Gara, str. Deportatiilor, la doua persoane din 

ferma, de sex masculin, sa schimbe o serie de corpuri 

optice in hala mare, la acea data construita fara 

autorizatie de constructie. Hala de mari dimensiuni, 

necesita iluminat artificial, fapt pentru care cei doi 

muncitori au facut demersurile necesare pentru 

schimbarea lampilor defecte.  

Astfel, conform experientei anterioare, acestia au 

pornit Vola (de mari dimensiuni), iar unul dintre cei 

doi (fara atestat pentru utilaj greu sau carnet de 

conducere) a montat cupa in locul furcii de paleti. 

Cum Hristu Costel si Alin (nepotul acestuia si angajat 

pe tractor) au plecat la camp cu utilajele, cei doi 

muncitori au folosit utilajul (vola) pentru a schimba 

corpurile de iluminat. Astfel, unul din cei doi baieti s-

a suit in cupa volei, iar cel de-al doilea a manipulat 

utilajul. Cum cei doi obisnuiau sa consume bauturi 

alcoolice, de la Hristu Costel din bar, dis de dimineata, 
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acestia obisnuiau sa se certe pe diverse teme! In ziua 

in cauza, cel din cupa tipa la sofer sa tina vola intr-un 

loc pentru a schimba corpurile de iluminat. Soferul s-

a enervat si a vrut sa faca o gluma! A vrut sa-l scuture 

pe cel din cupa “putin”. 
 

Din cauza vechimii utilajului si a lipsei de experienta 

si calificare, soferul a atins maneta cupei prea mult si 

cupa a efectuat o rabatare completa. Muncitorul din 

cupa, fara centura de siguranta etc. si, in lipsa unui 

punct de sprijin, a cazut de la 7 m inaltime in cap! A 

suferit grave traumatisme craniene iar in cateva ore a 

decedat. Hristu Costel a revenit imediat in unitate, a 

fost chemata salvarea si ulterior declarat decesul.  

Nici unul din cei doi, la data evenimentului nu aveau 

contracte de munca cu Hristu Costel. Decedatul era 

platit la negru la zi. Era un om modest, venit de la 

Bucuresti cu fratele acestuia, avea probleme cu 

bautura si era un bun sudor, acesta fiind cel care a 

sudat toate portile mari, fermele de la halele lui Hristu 

Costel etc. 

 
Caricatura: Hristu Costel la inmormantari 

Ingroparea cazului 

Hristu Costel merge in ziua decesului la Ion Iacomi 

pentu ajutor, stiut fiind ca Ion si Iulian Iacomi sunt 

buni prieteni cu Dumitru Nicolae (Inspector Sef ITM 

Calarasi). Acesta le solicita suportul total in vederea 

“rezolvarii cazului” cat mai discret si rapid. Astfel, in 

urma discutiilor, reiese ca ITM Calarasi poate rezolva 

cazul partial, insa tot accident de munca va fi, pentru 

ca a fost inregistrat in Calarasi ca “crima suspecta”! 

In consecinta, Dumitru Nicolae, trimite in seara 

decesului un coleg (Inspector ITM de incredere) care 

rezolva partea administrativa inaintea constrolului 

ITM Calarasi, (care survenea in urma notificarii 

Parchetului / Procuraturii Calarasi). Ajutorul sosit la 

Dalga Gara, il invata pe Hristu Costel ce si cum sa faca 

si impreuna produc documente! 

In primul rand este intocmit in fals un set de 

contracte de munca ante-datate!  

Se intocmeste protectia muncii “mortului” in fals. 

Dumitru rezolva Revisal-ul prin “ghidusii”! Se rezolva 

cu inscrierea in revisal ale contractelor de munca 

fictive (exista urme in sistemul Revisal, urme care inca 

sunt in sistem). Se intocmesc fise de instruire in fals 

pentru cele doua persoane, legat de lucrul la inaltime.  

Se intocmeste soferului o serie de fise de instruire, 

pentru utilizarea de astfel de utilaje. Se scriu cativa 

fluturasi de salariu fictivi. Se acorda lui Hristu Costel, 

instructiunile necesare legat de ce si cum trebuie 

acesta sa declare ziua urmatoare la Procuror si ITM 

Calarasi. Colegul lui Dumitru Nicolae, pleaca! 
 

Caricatura: Stafiile lui Hristu Costel, caricatura in Lacomi Land 

Incepe ancheta! Hristu declara ca mortul este 

angajat si incepe si inspectia ITM in paralel. Se 

constata starea de accident de munca, cu 

indeplinirea tuturor reguliilor de protectie a 

muncii si faptul ca cei doi s-au suit de capul lor 

pe sus “de nebuni” sa schimbe becuri! 

Parchetul Calarasi prin Procuror “prieten” face o 

minima ancheta si nu constata faptele “real” asa cum 

ele s-au petrecut! ITM Calarasi, in urma controlului 

aranjat de Dumitru Nicolae, Ion Iacomi si Iulian 

Iacomi, ii da o mica amenda “modica” d-lui Hristu 

Costel si un set de masuri pe care acesta trebuie sa le 

implementeze. Hristu Costel ingroapa mortul pe banii 

lui! Mortul mai are un frate care lucreaza la “Geli” un 

magazin mixt, la cateva sute de metri departare. 
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Pentru ajutorul dat, Hristu Costel a promis 

printre altele 12.000 de euro lui Iulian Iacomi 

si in plus 10 camioane de porumb.  

Hristu Costel plateste “in cont”, „imprumut” lui Iulian 

Iacomi suma de 12.000 Euro. Iar cele 10 camioane, la 

recolta, asa cum s-au inteles. Camioanele de porumb, 

le cara Dobre Florin, direct din camp de la Hristu. 

Separat, Hristu il „imprumuta” pe Iulian. 

Suma de bani, apare in declaratia de avere a lui 

Iulian Iacomi din data de 05.12.2016, sub 

forma unui contract de imprumut cu nr. 4529. 

In acest contract fictiv de imprumut, banii au fost dati 

direct din contul lui Hristu Costel si cazul cu decesul a 

fost relativ ingropat, atat la parchet cat si la ITM 

Calarasi. 

Din folclorul local, cu dedicatie, pentru prim 

procurorul Xenofonte: 

"Foaie verde 3 petale  

Curge apa in balta mare, 

Si de ai vreo mortaciune  

Rasturnata pe pasune, 

Inecata sau strivita,  

Xenofonte o ridica, 

Juramant in schimb sa faci,  

Sa ajuti cu buletine si votanti,   

Ca Iulica sa se-aleaga 

Boier peste zona intreaga" 

Cazul este atat de bine ingropat incat nu se mai gaseste 

decat la Parchet in Calarasi dosarul, nu exista cazier 

etc. Persoanele implicate au scapat basma curata, cei 

doi (faptuitorul) cat si Hristu Costel vazandu-si mai 

departe de treburi. Cazul este inchis definitiv in 

2017 si ingropat la propriu! 

Primarul Iulian Iacomi pregateste o chitanta de mana, 

prin care, in caz ca este intrebat, returneaza 

imprumutul catre Hristu Costel!  

 

 
 

In Judetul Calarasi, in mod special, partidele politice 

aflate la putere sau in asteptarea rotatiei la butoane au 

avut o serie de institutii, de care, atunci cand au avut 

nevoie s-au folosit! Cand postul la Prefectura devenea 

liber, Bestea Mihaita Constantin, sarea din barca ITM, 

lasand institutia de izbeliste! 

O data locurile calde abandonate, Bestea se intoarce la 

conducerea ITM, institutie folosita de fapt ca 

trambulina pentru capusele politice din PNL si din 

PSD! In fapt, in Calarasi PNL si PSD sunt acelasi 

partid! De ochii prostilor, ei poarta nume diferite. La 

fel se intampla si cu alte institutii din Calarasi cum ar 

fi APIA sau Camera Agricola sau OCPI. 

Oameni necalificati sunt pusi in locuri cheie, 

in institutii, care din cauza lor devin 

nefunctionale. Sa luam, azi, exemplul lui 

Dumitru Niculae, actual Subprefect, fost 

Inspector Sef al ITM Calarasi si lacheu al lui 

Iulian si Ion Iacomi. 

Caricatura: ITM Calarasi, caricatura super vesela din Lacomi 

Land 

Acest personaj grotesc a reusit sa transforme institutia 

Inspectoratului teritorial de Munca Calarasi intr-o 

prostituata, pe care a vandut-o la toti (elita PSD, elita 

PNL). Folosita pe post de bata, inspectorii plecau pe 

teren si pe telefon primeau instructiuni sa se abata de 

la programul de inspectie si sa arda pe unul si pe altul. 

Folosita exclusiv ca element de opresiune, Institutia a 

fost utilizata pe post de bata atat de PNL cat si de PSD, 

pentru a reduce la tacere, exclusiv, pe cei care 

deranjau, deranjeaza, nu au cotizat sau nu vor sa 

cotizeze! 

Indiferent de culoarea politica, interlopii Calaraseni 

din ambele partide au profitat la maxim de forta 

opresiva a ITM Calarasi si au distrus cateva zeci de 

afaceri, executand, cu cate un glont in cap, pe cei care 

deranjau! Unii au murit, altii nu! Unii, inca mai misca! 

Dumitru Nicolae, actual Subprefect, fost 

Director ITM Calarasi (adjunct) este un 

personaj grotesc si cel care a reusit sa 
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subordoneze institutia lumii Interlope 

condusa de tandemul Filipescu – Dragulin – 

Iliuta - Iacomi. Sa nu creada cineva, ca in spatele 

razboiului dintre cei 4, atunci cand vine vorba de 

interese comune, cei patru nu se inteleg! 

Nu exista de fapt PNL, asa cum nu exista PSD! Sunt 

doar ei, interlopi de profesie, care se hranesc cu 

rautate, te ciugulesc de viu, asemeni unor sobolani iti 

mananca urechile in timp ce dormi, iar dimineata 

cand te uiti in oglinda iti spun ca arati minunat.   

In ITM Calarasi sunt 

si oameni de valoare, 

inteligenti, 

muncitori! La 

registratura este o 

doamna exceptionala. 

Cu cat urci mai sus 

insa competenta, 

calitatea umana, 

respectul pentru lege 

scade. Sus sunt doar 

dracii, mereu gata sa 

sara pe gatul tau. 

Cand in prefectura 

cand la ITM, cand pe 

unde o mai fi. 

Dumitru Nicolae, 

impreuna cu Ion Iacomi 
si Nicolae Eremia – 

viitorul de aur al PNL Calarasi! 
 

Cum a construit Gogosel (subprefect Dumitru Nicolae) 

o viluta nepotelei in Calarasi cu baietii din Dalga Gara, 

cu muncitori la negru (era atunci director ITM), cum a 

fost carat Gogosel beat mort prin judet de diversi tot 

din Dalga Gara, poze, inregistrari audio de exceptie, 

inregistrari video, dar si exceptionala opinie a 

Prefectului General Marian Stoica, legat de Gogosel, 

numai in episoadele cotidianului Experimentul Lehliu.  

 

 

Dumitru 
Nicolae cu Nicu 

Meserie, vice al 

primarului Ion 

Iacomi (Dor 
Marunt). 

 

 

Cum au ingropat Procurorii plangerile penale, 

multe, multe, multe, ….  Vi le vom povesti pe 

rand! 

 
 

In orasul Lehliu Gara, in ultimii 20 de ani, 

structurile MAI (Politie si Pompieri) au servit 

drept aparat opresiv pe durata alegerilor, 

acestia asigurand protectia carausilor, care 

aduc oamenii la vot si platesc votantilor pentru 

vot, au fost implicati in rafuieli in Razvani cu cei care 

nu au votat cu Clanul Iacomi, etc. Tot carausii, erau si 

sunt responsabili, cu recuperarea pozelor cu voturile. 

Adica ei plateau banii la om, dupa ce, acesta arata ca a 

facut poza cu telefonul in cabina, la buletinul de vot 

stampilat conform instructiunilor. 

Politia Romana- MAI Lehliu Gara, Politia Dor Marunt, 

Politia Circulatie Calarasi, toti au asigurat protectia 

carausilor, fluidizarea circulatiei persoanelor aduse la 

vot pe bani si pastrarea la distanta a curiosilor, care vor 

sa filmeze sau sa documenteze. 

In acest amalgam de infractionalitate, un om a zis nu! 

Nu a fost doar Zeul, care a luptat cu Iulian Iacomi, a 

mai fost si Inspectorul Principal Ramona Elena 

Vlad, Politia Lehliu Gara! 

Ramona Vlad a fost monitorizata in acelasi 

timp cu monitorizarea alegerilor din 2016-

2017 Lehliu Gara si Dor Marunt. (inregistrare 

videoalegeri Lehliu Gara se gaseste pe site-ul 

nostru www.experimentullehliu.ro) 

Ofiter serios, Ramona Vlad, fosta 

Gherghitescu, a fost singura persoana care a 

rezistat presiunilor gruparii infractionale 

Iacomi si a spus nu turismului electoral!  

Om exceptional, serios si muncitor, Ramona ii lua 

dimineata cafea lui Buraga, cu zahar si lapte din fata 

garii Lehliu! Ii ducea cafeaua, cu toate ca nu era de 

acord cu nimic din ceea ce facea Buraga, cu faptul ca a 

transformat MAI Lehliu intr-o anexa a Gruparii 

Iacomi, grupare de crima organizata! 

Ramona a fost si cea care a facut munca grea din sectie, 

in timp ce Buraga Costel avea treaba, Ramona facea 

rapoarte si rezolva problemele sectiei de politie. A 

ridicat vocea si in fata sefilor la Calarasi, sefi care nu 

au luat nici o masura! Mai mult, Ramona, a fost 

marginalizata si sicanata de Buraga zi de zi! In final 

acum cateva luni ( in jurul pastelui), a fost 

marginalizata si impinsa afara din MAI Calarasi. A 

solicitat transferul la MAI Prahova! 

Ramona, avea capacitatea de a tine sub control orasul 

Lehliu, sefii din Calarasi stiau asta, insa Iulian Iacomi 

a apelat la Filipescu pentru a transfera „pe repede 

inainte” un ofitel care deranja! Toti imparatii 
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(Filipescu, Iacomi) au lucrat sa asigure expedierea si 

impachetarea Ramonei afara din sectia Lehliu! 

Cand a plecat Ramona am ramas cu un gust amar!  

A mai ramas doar Zeul si bunica!  

 

Ramona Vlad merita sa 

conduca Politia Lehliu Gara 

si asta pentru ca are cinstea 

forta si capacitatea, 

demonstrata, pe care in 

Lehliu nu o are nimeni!  

Cand roscata, cand satena, 

cand blonda patinat, 

Ramona a ramas in mintea 

mea, Ofiterul model de 

care noi aici avem nevoie!  

Inspectorul Principal 

Ramona Elena Vlad, un zambet cat o mie de cuvinte 

A fost aruncata pe usa afara, pentru ca a spus 

NU coruptiei! Orasul Lehliu merita un om la 

conducere care sa puna infractionalitatea si 

clientelismul sub litera legii! 

Ramona impreuna cu sotul, tot angajat MAI, au plecat 

prin transfer in Prahova in Sinaia, loc intre noi la 

Lehliu nu mai era! Ai fi crezut ca Lehliu Gara are de 

fapt un astfel de om? Numele ei este Ramona Vlad, un 

ofiter de exceptie! 

Noi toti avem nevoie de Ramona, Lehliu Gara 

are nevoie de Ramona!Cinste ei!  

 

In poza de pe pagina urmatoare se poate vedea 

implicarea MAI Calarasi - Politia Circulatie in 

coordonarea masinilor cu batrani adusi la vot de 

Clanul Iacomi si infamul MAI 34762!  

Acelasi turism a fost folosit si pentru alte magarii de 

acest gen, de exemplu sicanarea lui Stan Bucur, de 

fiecare data cand este vazut sau la comanda prin statie!  

Ideea inregistrarii era de a analiza intreaga structura 

de crima organizata, din Dor Marunt si Lehliu Gara, 

legata de Gruparea Iacomi. 

Recunoasteti personajele din poza de mai jos? 

Cei ce cara aici sunt multi, Bebe Chirman 

printre ei!

 

Vlad Ramona a tras agentii la raspundere pentru faptul 

ca permit „turismul electoral”, insa de la Buraga Costel 

directiva era clara! Buraga a ordonat 

subordonatilor sa sprijine Crima Organizata, 

furand voturi prin abuzarea celor slabi si 

batrani! 

Familia Iacomi, prin Ion si Iulian Iacomi, cu 

acceptul tacit al structurilor MAI Calarasi, au 

abuzat timp de 20 de ani oameni batrani, au 

amenintat si chinuit oameni bolnavi si au 

capusat un intreg judet, cu directa implicare a 

Procurorilor Calaraseni si nu numai. 

Trebuie sa mentionez aici ca, Prim Procuror 

Petrache Angelica – Judecatoria Calarasi si 

Prim Procuror Xenofonte Purcarea, care prin 

directa conlucrare au inchis, au clasat si au 

respins ca nefondate cateva sute de plangeri 

penale indreptate impotriva clasei politice din 

Calarasi, formata in fapt din Interlopi, sunt 

principalii responsabili al dezastrului din 

Judetul Calarasi. Despre cei doi pe larg in episodul 

urmator. 

 

Caricatura: Buraga 

 

Date de contact: SC Petrochem 

Technologies SRL, punct de lucru 

Dor Marunt, DN3a nr 214, Et 1  
cam 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,  

Tel.: 0732.559.788
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