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Trei decenii de democratie si 
Judetul Calarasi trimite in 
Parlamentul Romaniei, 
Interlopi incompetenti si hoti, 
simple instrumente in mana 
Interlopilor Calaraseni. Barca 
Constantin fost Director APIA 
Bucuresti, pus in functie de 
alianta dinte Iliuta Vasile si 
Iulian Iacomi, a ajuns de 
curand Deputat in 
Parlamentul Romaniei 
moderne. 
Pentru Interlopii Calaraseni, 

cea mai importanta activitate a fost pastrarea functiilor de conducere in APIA-
MADR-AFIR, pe posturi de Director si Secretar de Stat. Asta pentru ca totul se 
reduce la bani iar banii se reduc in Baragan la Agricultura si la Fondurile 
Europe, implicit la acunderea fraudelor, dar si la „aranjarea” celor care nu 
corespund intereselor acestora. 
 
Insa la Motreanu si ceilalti interlopi din Structurile MADR/ APIA si 
AFIR vom reveni, Azi Barca Constantin, reprezentant al PSD, o 
pagina trista a Istoriei Judetului Calarasi.  
Continuarea la PAGINA 2 
 

 

 

 
 
Procesul de Iacomizare este unul complex si implica compromiterea totala a 
Institutiilor aflate in subordinea Clanului Interlop (prin angajarea membriilor 
de familie si apropiatiilor), sub tutela functiilor din Administratia Publica, 
utilizate ca element opresiv de manipulare, pedepsire si control. 
 

Ieri 27.01.2021 in jurul orei 19.00, pe A2 pe breteaua de iesire la Lehliu Gara, 
a avut loc un accident. Unul dintre soferii lui Gigel Curea (Curea Georgel 
Antonel), a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, distrugand o parte 
din balustrada de protectie a autostrazii. 
Masina lui Gigel Curea (SUV-ul) cu nr de de inmatriculare DEA (la fel ca si 
camionul), era parcata aiurea, la bifurcatia dintre sensuri (intrare-iesire), intr-
un loc in care nu avea ce sa caute. 
Politistul era peste pod, ocupat cu actele unui sofer oprit la control! 
Continuarea la PAGINA 7 

 

Valcu Constantin- Inginer si 
antreprenor, scarbit de clan si 
mizeria din Orasul Martir Lehliu 
Gara 
Continuarea la PAGINA 6 
 

 

 

 
 
In Judetul Calarasi exista o exceptionala 
saracie, greu de descris in peisajul 
Europei anului 2021. Satul din 
Baraganul Calarasean sufera si o data cu 
el sufera si copiii, cei mai loviti de 
pandemia care le-a inchis clasele, de 
coruptia care le tine parintii departe de 
ei, plecati in lume sa munceasca. 
 
In Baraganul de azi, doi copii din zece 
merg flamanzi la culcare! Unu din doi 
copii din Calarasi nu poate intra la orele 
online, din diverse motive (lipsa mijloace 
tehnice, lipsa curent, lipsa acoperire, 
lipsa internet, etc). 
Continuarea la PAGINA 10 
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Nascut om, Barca Constantin este membru al Familiei 
Barca din Dor Marunt. Nepotul lui Barca Alexandru ( cel 
mai fidel „om” al lui Ion Iacomi). Barca Alexandru este 
inrudit cu Fratii Popa, care sunt la randul lor inruditi cu Ilie 
si cu Iacomi, prin cumetrii si aliante menite sa intareasca 
legaturile de prietenie si alianta intre membrii clanurilor de 
interlopi. 
 
Crescut in Dor Marunt, Barca Constantin a ajuns la nivelul 
de medic veterinar. De la acest nivel Barca ajunge in postul 
cald de Director APIA Bucuresti. 
 
Alaturi de Dumitrascu Bogdan, Barca Constantin a 
reprezentat elementul de sustinere a Crimei Organizate 
Calarasene, acestia oferind exclusiv suport, in aranjararea 
„dusmanilor”. In afara de aranjamente, cei doi Directori 
APIA, pusi politic, nu au facut nimic pentru a ajuta 
Romania, Ministerele conduse sau Departamentele 
Subordonate. 
 

In urma cu cativa ani, cand Barca era Director la APIA 
Bucuresti, am solicitat o audienta institutiei, audienta prin 
care incercam sa pun capat abuzurilor impuse mie de 
Iacomi prin Barca si Dumitrascu, prin care APIA Calarasi se 
chinuia sa blocheze subventia fermei condusa de mine. 
Blocarea subventiei APIA, trebuia sa reprezinte pentru 
ferma mea falimentul si implicit o tinta usoara in calea Fam. 
Iacomi, in cautarea de „prade facile” , pentru Clanul aflat in 
permanenta crestere numerica si mereu flamand si nesatul. 
 
La acea vreme insa nu cunosteam proportia planului, nici 
faptul ca Barca si Dumitrascu erau simple instrumente, bate 
proaste prin care Iacomi ardea pe unul si pe altul! 
 
Dupa aproape doi ani de abuzuri, de mizerie, de hartuiri, de 
mizerii, in care pana si angajatii APIA Calarasi erau trimisi 
cu „teledetectia” ca la plugusor, ajung in audienta la 
Directorul APIA Bucuresti, unde incercam deblocarea a 
aproape 150.000 de Euro! 
 
Timp de aproape doi ani Baraca Constantin- APIA 
BUCURESTI (Director General), consatean cu mine si 
Dumitrascu Bogdan Director APIA Calarasi, raspundeau 
solicitariilor lui Iacomi Iulian, de a distruge ferma mea, 
pentru a o prelua cu fabrica cu tot, pe nimic! 
 
Iacomizarea Baraganului, presupune si lipsa Autoritatilor 
Statului Roman, si vorbim aici de Politie, Servicii asa zise 
Secrete, DIICOT, Parchete, institutii politizate si inutile, 
subordonate Crimei Organizate a Partidului! Asa a distrus 
Partidul Judetul Calarasi! 
 

Ajung in audienta la Directorul APIA Bucuresti, atunci 
condus de Barca Constantin. La acea vreme nu avea Costica, 
parul alb si incaruntit ca acum! 
 
Incep prin a expune problema si a solicita o simpla corectie 
in Sistemul APIA, corectie ce necesita acordul Directorului. 
Era o speta simpla, care ducea la deblocarea unei sume de 

aproximativ 200.000 de euro, reprezentand subventia pe 
mai multe pachete si mai multi ani, subventie care era data 
de EU pentru fermieri. 
 
Barca insa, in timp ce expuneam situatia, cu privire blajina, 
imi explica ca el este nepotul lui „Barca”! 
 
„-Sunt din Dor Marunt!…” Stiai? 
 
Continui iar expunerea insa sunt intrerupt din nou de 
cateva ori de Costica care se chinuia sa sublinieze ca este din 
neamul lui Barca! 
 
Intrerupea orice discutie, dezinteresat total de problema 
agricultorului, subliniind apartenenta la Clanul Barca, de 
parca era decendent al lui Genghis Khan, fiu al acestuia si 
era musai ca eu sa stiu si sa „pup condurul”! 
 
Dupa mai bine de 40 de minute in care vorbeam cu peretele, 
Barca Constantin primeste memoriul de aproximativ 80 de 
pagini si promite ca va analiza situatia! 
 
Insa situatia era creata chiar de Barca in colaborare cu 
Dumitrascu, care aranja mizeria la Calarasi, la ordinul lui 
Iacomi Iulian! 
 
Nici pana in ziua de azi nu am primit raspuns sau cel mai 
mic ajutor de la Barca, cu toate ca rezolvarea unei astfel de 
situatii era chiar datoria lui! Pentru asta era platit! In 
schimb Barca Constantin, raspundea Crimei Organizate si 
aranja pe unul si pe altul, asa cum acoperea pe unul si pe 
altul blocand sanctiuni (pentru prietenii partidului)! 
 
Este important acest aspect pentru a intelege ce va oferi 
Barca Constantin, Deputat al PSD, trimis de Judetul 
Calarasi in Parlamentul Romaniei sa reprezinte Judetul! Va 
oferi nimic, asa cum Iulian Iacomi nu a oferit nimic, in 
calitatea lui de Deputat! Mizerie, incompetenta si hotie, 
definitia esentiala a Interlopilor Calaraseni, ajunsi in functii 
politice! 
 
Am plecat de la audienta cu impresia certa ca am vorbit cu 
un perete, cu un scaun, dezamagit, dar cu un pas mai 
aproape in a intelege ceea ce se intampla! Aveau sa treaca 
ceva ani, pana cand faptele aveau sa se clarifice iar cei 
vinovati de faptele de atunci aveau sa iasa in fata sa 
povesteasca cele intamplate. Cert este un lucru, Barca 
Constantin nu era Director al APIA Bucuresti, era un simplu 
instrument. 
 
Nu numai ca nu a facut Barca nimic pentru a ajuta 
agricultorul, insa a pus crucea peste mormantul acestuia, 
avand grija sa puna si ceva pietre sa nu mai iasa… 
 

Ca orice Deputat sau Senator al PSD, Barca Constantin pune 
pe pagina lui de facebook, poze cu Sfinti, cruci si Biserica, 
pentru a arata Prostimii, cat de aproape este de valorile 
Bisericii! 
 
Politizarea credintei la PSD Calarasi. Vedere artistica cu 
valoare de caricatura. 
Ca o paranteza, alesii PNL-isti, nu se mai obosesc a alatura 
imaginea Bisericii de imaginea lor, chiar daca Lascu 
(Primarul de la Nicolae Balcescu) sau Ion Iacomi, inca mai 
au nevoie de Preotii Ortodocsi pentru a convinge masele de 
pensionari sa voteze cu ei! 
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Barca Constantin cu steagul de gat si cat mai aproape de 

Dumnezeu! 

 
In campania pentru 
functia de Deputat 
din 2020, dar si 
dupa aceasta 
campanie, Barca a 
alaturat de el, 
imaginile credintei 
in Dumnezeu mai 
peste tot! 
 
Barca alatura 
imagine Icoanei 
pentru a suplini 
lipsa sufletului, 
pentru a umple 
golul Interlopului 
manjit, care se 
simte vinovat de 
mizeriile comise. 
 
Aveam sa cunosc 
adevaratul Deputat, 
lipsit insa de 
credinta, de coloana 
vertebrala, simplu 

„fulg” in crivatul Clanurilor din Calarasi. 
 

Cu exceptia faptului ca este originar din Dor Marunt, Barca 
a plecat la Bucuresti de ceva timp. Real el nu reprezinta 
Judetul Calarasi, avand aici o casuta mica. Costica 

salasluieste in Bucuresti alaturi de Bianca, Asistenta lui Paul 
Stanescu! 
 
La alegerile pentru functiile de Primar, Barca nu s-a mai 
obosit sa vina in zona sa ajute cu alegerile! Dat afara de la 
APIA Bucuresti, o data ce PSD a crapat si guvernul a fost 
schimbat, Barca a luptat in Instanta, unde a castigat 
procesul, insa tot a fost inlaturat din pozitia detinuta politic! 
 
Bianca, o adevarata zana, a aranjat cu Paul 
Stanescu, „inima” PSD, ca Barca Constantin sa fie 
propunerea PSD pentru Calarasi! 

 
La Ferma Zeului 
Zeilor si Imparat al 
Imparatilor, stapan 
peste toate 
vietuitoarele si 
venerat de toate 
orataniile, Vasile 
Iliuta, Presedinte de 
Consiliu Judetean si 
Presedinte al PSD 
Calarasi, in locul 
mazilitului Iulian 
Iacomi. Aici a avut 
loc intalnirea la care 
Vasile a fost 
inscaunat dar si locul 
in care Barca 
Constantin, a fost 
impus de la 
Bucuresti pentru 
pozitia a doua, la 

fotoliul de Deputat de Paul Stanescu (mare iubitor de 
Baragan)! 
 
Nu pe criterii de competenta a fost numit Barca! Important 
este ca la intalnire a participat Marius Prevenda! 
Agricultorul din stanga este Marius! 
 

Putin cunoscut in zona, Marius este o nuca tare, pe care 
Imparatul Iulian „a trantit-o de cateva ori insa nu a reusit sa 
o sparga”! 
 
Marius a ales sa participe la „o lupta dreapta” satul si el de 
mizeria si slugarnicia celor din zona! 
 
Marius a intrat cu bune ganduri, insa avea sa se loveasca de 
mizeria corptiei si mizeria umana din PSD! Nu a fost de 
acord cu cele propuse de la centru si a ales sa se retraga din 
jocul lui Ilie! Atat de scarbit a fost Marius Prevenda, ca pana 
si echipa si-a retras-o din Consiliul Local al Primariei Dor 
Marunt! 
 
A preferat sa iasa din mlastina plina cu dejectii decat sa 
ramana manjit! 
 
Marius Prevenda este „omul total”, cel mai bun prieten al 
lui Ilie! Ce nu stie Ilie este ca Marius este si singurul prieten 
adevarat pe care il are, insa pe care nu stie sa il aprecieze la 
adevarata valoare! 
 
„-Eu nu sunt turnator, eu nu torn pe nimeni!” (Marius 
Prevenda) 



Experimentul Lehliu                                                                                                                                   ●Februarie 2021 
 

4 
 

In plina campanie, Prevenda ajunge sa nu fie de acord cu 
continutul mlastinei PSD-iste! Incep sa apara acuzatii de 

blat cu Ion Iacomi 
si puternice 
declaratii care 
sustin parasirea 
taberei pe care tot 
el a creat-o cu Ilie! 
 
Astfel Marius a 
ales sa sprijine 
doar candidatura 
lui Ilie la Consiliul 
Judetean, nu si 

candidatul 
Nitulica la 
Primaria Dor 
Marunt, existand 
acuzatii dovedite 
clar de blat cu 
Iacomi, pentru ca 

acesta sa iasa la Consiliul Judetean. 
 

Ilie este pentru Marius un frate! Asa il trateaza Marius pe 
Ilie! Cum il trateaza Ilie? 
 
Pai acum vre-o doi ani, la Ilie la Ivanesti, eu si Marius 
Prevenda asteptam sa scriem facturile pentru graul livrat 
catre holdingul lui Ilie. La masa de discutii cu Secretara lui 
Ilie era Marius. fara a sti ce pret sa ii puna pe tona de grau, 
Marius il suna pe Ilie, care era acupat rau la acea vreme! Ilie 
nu ii raspunde la telefon! Asa ca suna asistenta si imediat ii 
raspunde Ilie, fara ca acesta sa stie ca Marius este langa 
Maricica! 
 

 
 

Marius pune mana pe telefonul asistentei si ii reproseaza lui 
Ilie” – Deci mie nu-mi raspunzi!” 
 
Asa il trateaza Ilie, pe cel care a stat langa Ilie la greu si i-a 
fost alaturi ca un frate! 
Dar Ilie nu este rau, Ilie este un supravietuitor, unul care nu 
stie sa piarda! Cel putin Ilie are suflet, sau parti din el, 
Imparatul l-a pierdut de mult! 

Barca a venit in ajunul alegerilor Parlamentare cu bani si a 
impartit prin membrii de incredere PSD, bani pentru voturi. 
Suparat pe intregul aranjament, Marius Prevenda urla 
suparat, ca il va turna pe Barca la DNA, pentru coruperea 
alegatorilor. avand probe in acest sens! 
Suparat, Marius una spune insa alta face! Nu il toarna inca, 
pentru ca el nu este turnator! 
 

 
 
Ar da Marius Prevenda dovada de mare barbatie si curaj, 
daca ar iesi public cu dovezile legat de banii dati pentru 
voturile din Dor Marunt, voturi cu care Barca a iesit 
Deputat, chiar daca banii pentru aceste voturi sunt banii 
lui….. 
 
Trist este ca Barca nu a venit la Dor Marunt sa se implice si 
la alegerea Primarului, pentru ca trocul era sa iasa Ion 
Iacomi la Primar iar Ilie la Consiliul Judetean! Asa ca 
Marius se retrage din jeg, nu insa inainte de a incasa toate 
acuzatiile de blat din partea la toti! 
 
Singurul om care a ramas in picioare din Echipa PSD Dalga, 
Marin Zolceag, plateste scump curajul si indrazneala de a 
lupta importiva Imparatului. Iulian Iacomi a aranjat la 
Calarasi sa aiba parte Zolceag de un Judecator „ales”, astfel 
incat sa fie grav pedepsit, pentru curajul de a se importivi 
Imparatului. 
Marin Zolceag este si persoana care detine spatii de 
alimentatie publica, concurenta directa a Familiei Iacomii 
care detine Hanul Ristic (cu limbrici) si alte spatii prin 
alianta ( de exemplu La Partid) si altele. Ion Iacomi a jurat 
ca ii darama tot, il demoleaza si il muta din localitate! 
 

Ajuns Deputat, Barca Constantin cu toate ca nu are nimic 
de a face cu Comuna Dor Marunt, unde a dus doar 
dezamagire si mizerie, suparare si ceva bani pentru o mana 
de voturi, Barca are nevoie de un birou! 
 
Nu se duce Barca la Oltenita sa caute birou, nu se duce la 
Calarasi, nici la Fundulea! Vine al meu Costica la Lehliu 
Gara, Oras Martir, jefuit de 20 de ani de elitele locale, in 
frunte cu Iulian Iacomi si Ion Iacomi, care au jefuit si distrus 
aproape tot! A mai ramas ici-colo cate ceva! 
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Nu se duce Barca sa caute un apartament, el ravneste la ce 
nu poate in mod normal avea! Biroul Cooperativei, spatiu 
aflat in Gestiunea mamei lui Dinca Relu Aurelian zis Rica 
(cadru MAI- ISU) si a lui Domocos! 
 

 
 
Cooperatia, singura care mai detine inca, niscaiva 
maruntisuri de praduit! In acest ceva se incadreaza si 
cladirea de mai jos 
 

 
Cladirea in cauza, a cooperativei, subiect al luptei 
Interlopilor Calaraseni 
 
Cladirea, o constructie lasata sa se degradeze, ca de altfel 
toate cladirile detinute de Centrocoop, ajunge subiect de 
lupta intre Clanuri! 
 
Patronul Ibitza, Sandu, mai iute de picior, fura startul 
competitiei si aranjeaza cu Mama lui Rica si Domocos, 
inchirierea unei parti din spatiu, loc in care incepe sa 
amenajeze un „fel de restaurant”! Iulian Iacomi ocupat cu 
fraudarea alegerilor, pierde din vedere evolutia 
evenimentelor, si se trezeste, ca dupa alegeri, obiectivul lui 
Sandu este aproape gata, acesta reprezentand o amenintare 
directa pentru LA Partid si pentru celelalte obiective de 
alimentati publica controlate de rudele lui Iacomi sau 
afiliati! 
 
Vine si Barca Constantin, care in cautarea unui spatiu 
pentru Biroul Deputatului Barca Constantin, pune ochisorii 
pe spatiul luat de Sandu! Asa ca apeleaza Barca Constantin 

la Iulian care apeleaza la Domocos, care il aranjeaza pe 
Sandu. 
 

Poftind la spatiul omului, care platise deja spaga, atat catre 
Domocos cat si catre Mama lui Rica, incepe sa fie sicanat de 
proprietar, care ii interzice acestuia sa mai ocupe spatiul, o 
data ce Iulian Iacomi intervine, pentru a ajuta prietenul 
Barca Constantin, „soldat devotat”, in cautarea unui spatiu 
curat! 
 
Buraga Costel (Sef Politie MAI) de cealalta parte, pus tot de 
Iulian Iacomi, trimitea catre Ibitza, aproape zilnic 
amenintari scrise sa inchida omul barul, sau va suferi grave 
consecinte! Dar nu aplica Buraga legea la toti! Legea este 
doar pentru unii, nu pentru toti! 
 

 
 

 
 
Interlopii il trimit pe Denis Deputatul, o alta „faptura” din 
Lacomi Land, asta singurul care se avea bine cu Sandu si 
putea vorbi preluarea contractului! Si vine Denis, care il 
convinge pe Sandu sa renunte la contractul de inchiriere, 
urmand ca Sandu sa se lupte in instanta cu Mama lui Rica 
si Domocos! 
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Asa a ajuns Deputatul Barca Constantin, cu ajutorul lui 
Iulian Iacomi, sa puna mana pe un spatiu fierbinte pentru 
biroul PSD! 
In timp ca Barca avea oameni si dadea cu vopsea lavabila, 
Imparatul Iulian privea din dusterul Primariei, peste drum 
evolutia lucrariilor, partial ingrijorat! 
Nu a gasit Barca un amarat de spatiu in tot Judetul Calarasi, 
a fost nevoie ca insusi Imparatul Iulian sa traga sforile! 
Pentru acest spatiu chiar si dusmanii Imparatului au 
complotat, sa indeparteze pericolul Ibitza, care putea 
destabiliza echilibrul profitului in Lehliu Gara! 

 
Nu stie Imparatul ca „spaga” pe care o primeste pentru alte 
obiective, vine chiar de la cei mai mari dusmani ai lui! Cand 
va afla va fi oricum prea tarziu! Lumea Intelopilor 
Calaraseni este deosebit de cruda! 
 
Cateva zeci de adrese a trimis buraga pentru ca Ibitza sa nu 
deschida restaurantul! asta in timp ce La Partid era deschis 
pana la 24.00, fara masti, fara distantare, fara….. 
 

Pe site-ul nostru puteti accesa cateva fisiere audio 
interesante: discutia cu Sandu, om de afaceri din Lehliu 
Gara, Buraga, fetitele si Chestorul caruia noaptea ii place sa 
se joace cu Politistele de-a Vardistii, Sofian piromanul frate 
cu Ionica Piromanul, doua astre pe cerul Orasului Martir 
Lehliu Gara: https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-
esenta-mizeriei-social-democratiei/ 
 

Costica are principala calitate de a fi o carpa, un sclav al 
Interlopilor si nu putem afla asta mai bine de din mesajul 
trimis de el, mesaj trimis in urma acuzatiilor in care Hienele 
MADR, impreuna cu Ion si Iulian Iacomi, cu Motreanu si 
spuma PNL, incercau sa ne falimenze, tentativa esuata, ca si 
celelalte! 
Noroc cu Bunica inimoasa si darnica! 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu 
mesajul lui Barca Constantin trimis prin terti (apropiati) in 
calitate de DIRECTOR APIA BUCURESTI 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizeriei-
social-democratiei/ 

-Nu el, Ministrul si altii……… 
 

Indiferent ca sunt trimisi de PNL sau de PSD, Judetul 
Calarasi trimite la Bucuresti numai Interlopi! 
Barca Constantin si Bogdan Dumitrascu reprezinta esecul 
Partidului din Calarasi! 
Barca va aduce pentru Judetul Calarasi ceea ce Iulian a adus 
pentru Judet, adica nimic! 
 
Citatul zilei: „-Eu sunt Moldovean, eu nu fur!” Iulian 
Iacomi 2020, la Valcu in fata. 

 

 
Valcu cu cafeau adusa de mine, dimineata la raport. 
Consuma cu zahar si lapte de la Bulearca (masina de cafea 
din spate ca aia de la intrare nu face cafeaua buna :-)) 
 

Valcu Constantin este cunoscut de toata comunitatea din 
Lehliu si imprejurimi. Nimeni nu ii poate reprosa domnului 
Valcu, ca tine cu unu sau cu altul, insa este momentul ca 
adevarul sa fie spus. 
Cu sinceritate, Valcu Constantin scoate adevarul la 
suprafata in marturii document. 
Adevarurile rostite de Valcu, legat de Crima Organizata din 
Calarasi, jocurile de interese, miciile gainarii dar si crimele 
comise, Clanurile de Interlopi si multe altele, sunt pe alocuri 
dureros de apasatoare. fiecare fraza taie mai rau ca sentinta 
data de Judecatorii Calaraseni, fiecare subiect trezeste 
lacrimi. 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizeriei-social-democratiei/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizeriei-social-democratiei/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizeriei-social-democratiei/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizeriei-social-democratiei/
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Insa cum putem oferi 
un viitor mai bun 
copiilor daca nu 
spunem adevarul si 
mentinem coruptia sa 
conduca destinele a 
zeci de mii de oameni! 
 
Valcu si-a invatat 
copiii sa munceasca, 
nu a furat de la nimeni 
si munceste 12 ore pe 
zi, in frig si zapada. 
Daca avem ceva de 
aratat copiilor este 
chiar conduita oferita 
de Valcu. Munca, 
seriozitate si respect 
pentru cei din jur! 

 
„Dingo” cum este cunoscut in lumea interlopa Calaraseana, 

avand numele 
conspirativ „Nea 
Marcel”, Valcu 
trezeste emotii 
mai mari decat 

inscaunarea 
Imparatului, cu 
fiecare articol in 
care apare. 
 

 
Pr. Dr. Ing. Ec. 

Danga Mircea se 
pregateste sa dea 

examenul de 
licenta in „Tehnici 

Manageriale 
Avansate” 

Caricatura haioasa 

 
Pe site-ul nostru puteti accesa fisiere audio cu inregistrari 
de mare importanta! Danga Mircea si Imparatul, la taifas. 
Planul si tentatia Imparatul si Scufita multicolora, o vesnica 
poveste de dragoste si sincera!  
https://experimentullehliu.ro/2021/01/29/revolta-lehlianului-valcu-
constantin-ep-1-din-10/ 
 

 

Iacomi scoate bani la negru si din handelul din fosa ta! 
 

 
 
Cum functioneaza sistemul politic la dor Marunt si din Nou 
Jean Ivanescu, „ala cu c—tul”! 
 

 

 
In mod normal, 
Agentul de Politie 
trebuia sa stea la 
locul accidentului 
si sa ajute la 

fluidizarea 
traficului, tinand 
cont de faptul ca 
ninge si este polei, 
vizibilitatea este 
redusa, iar zona nu 
este marcata 

corespunzator! 
Mai mult 
accidentul este in 
curba, partial pe 
carosabil cu un 
camion incarcat si 
partial inclinat in 
sant, sprijinit doar 
de parapentul fara 

de care intra in sant. 
 
La fata locului 4 soferi ai lui Curea si Gigel Curea inghetat 
complet, de abia mai sufla. 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/29/revolta-lehlianului-valcu-constantin-ep-1-din-10/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/29/revolta-lehlianului-valcu-constantin-ep-1-din-10/
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Targul de animale al Orasului Lehliu Gara a fost daruit de 
Iulian Iacomi bunului sau prieten Gigel, pentru slugarnicia 
de care a dat dovada (5000m2). Lehlienii au ramas sa vanda 
animale si cereale pe strazile Orasului, care pe unde apuca. 
 
Curea a facut pe terenul Targului Orasenesc un adevarat 
parc de distractii unde Clanul Iacomi chefuieste alaturi de 
prieteni, angajatii ISU si aliati. Terenul jefuit al Orasului, a 
ajuns loc de parcare pentru camioanele lui Curea! Drept 
rasplata pentru daruirea si devotamentul de care a dat 
dovada, pentru prietenia sincera si curata, sotia lui Curea, 
lucreaza in cea mai performanta sectie din Spitalul Lehliu 
Gara- Sectia de Ginecologie, unde pana acum cateva zile era 
sub atenta supervizare a Dr Culea (obstretica ginecologie). 
 

Gigel Curea este cel mai devotat si supus om a lui Iulian 
Iacomi, om de afaceri si in acelasi timp Interlop! 
 
Curea este un interlop marunt, cunoscut pentru spagile date 
pe A2 in vederea inlesnirii tranzitului de camioane (printe 
altele), bland cu familia, dar care-si bate joc de angajati si 
nu ii plateste. Celebrele culoare de pe A2 nu sunt straine de 
Gigel, care participa activ la schema! 
 

Gigel Curea 

 
Printre altele, Gigel detine si o 
firma de transport, SC Deea 
2005 SRL. Pe firma are 
camioane si cara cu o cifra de 
afaceri de 500.000 euro/an, 
tot ce prinde. Tinand cont ca 
produce 0.5 mil euro/an cifra 
de afaceri, nu poti concepe ca 
omul nu este capabil sa 
plateasca salariile celor 6 
angajati (cat a avut in 2019 
spre exemplu)! 

 

 
 

In bunul obicei, Gigel Curea a mers imediat la fata locului 
unde a sunat Agentul de pe A2 sa stea deoparte ca rezolva 
el! Astfel Agentul de la Circulatie a ramas la 600m distanta, 
pe refugiul din fata Sediului de la Drumuri si Poduri, unde 
controla actele la diversi! 
 
Din informatiile avute, serviciul de asistenta ISU nu a fost 
accesat (oficial), cu toate ca exista la Lehliu Gara o macara 
specializata, cu oameni pregatiti, capabila sa ajute la 
repunerea pe carosabil a camionului. 
 

Pe Gigel Curea il leaga o prietenie sincera de Bratu Stan 
Florin (omul Imparatului de la ISU Lehliu), de Lt. Col 

Gheorghe Catalin- ISU Lehliu Gara si Iulian Iacomi, 
incununate de zeci de gratarele si baute la Targul de 
Animale, daruit lui Curea de Iacomi. 
 
Gigel Curea, rezolva ca la Lehliu problema! Ajunge imediat 
la locul accidentului si ia legatura cu Agentul de Politie de 
pe sectorul Autostrazii A2 (pe tura). Promite rezolvarea 
rapida, asa ca Agentul ramane totusi la 800 m distanta 
aparent in zona! 
 

Trei membri PNL care au 
distrus Filiala locala a 
Partidului National 
Liberal prin coruptie, 
clientelism si jaf 

 
In acest fel, nu este 
nimeni intrebat de 
daunele de la 
balustrada autostrazii, 
nu sta nimeni sa 
fluidizeze si sa asigure 
siguranta traficului 
(avand in vedere ca 
saua si capul tractor 
sunt inca pe carosabil). 
 
Nu se verifica timpii de 
condus, licenta si 
tahograful si asta 
pentru ca Gigel Curea 
este parte a Mafiei 
Autostrazii si are parte 

de tratament preferential. 
 
Astfel, Gigel Curea a vorbit la Bucuresti, sa vina repede o 
macara si la mica intelegere sa scoata camionul in liniste! 
 

Echipajul de Politie trebuia sa stea langa accident si sa 
asigure balizarea corecta, semnalizare zonei si sa asigure 
fluidizarea circulatiei in zona de ingustare a benzii si sa 
ajute la gestionarea traficului la sosirea utilajului chemat in 
graba din Bucuresti! In timpul operatiei de ridicare si 
scoatere a tirului, agentii de la autostrada trebuiau sa 
asigure siguranta participantiilor la trafic, tind cont de 
conditiile de trafic si de faptul ca era noapte si camionul 
statea rezemat in parapet! 
 

Gigel nu vrea sa se afle modul murdar in care rezolva 
accidente cu daune, astfel ca tot noi vom plati din propriul 
buzunar reparatiile bretelei avariate! Prin ascunderea 
accidentului, Gigel Curea scapa de inregistrarea oficiala a 
accidentului, scapa de plata daunelor pentru repararea 
bretelei, de implicarea firmei de asigurare pentru scoaterea 
camionului pe carosabil, adica iese ieftin, doar cu o mica 
atentie data unde trebuie, dupa bunul obicei. In fapt nu este 
pentru prima data cand daunele parapetilor de pe A2 nu 
sunt platite de faptasi. Ele raman in sarcina celor care 
administreaza autostrada. 
 
Gigel Curea este cunoscut in Organizatia Iacomi ca „Vasalul 
Imparatului”, cel care da mereu si constant „cotizatia”! Este 
un vasal bland care se achita constant de datorii catre 
Imparat si cel mai important ii ramane supus. 
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Camionul pe marginea bretelei, partial pe drum ( ne cerem 
scuze pentru calitatea pozei insa ningea) 
 
 
Dupa 4 ore de la impact, camionul este scos din parapet si 
carat la Gigel in curte, unde de dimineata de la 7.30 a 
inceput sa demonteze partile avariate la impact.! 
 

Gigel este un om lipsit de coloana vertebrala, incapabil sa te 
priveasca in ochi, pus doar pe furt, jaf si hotie. 
 
Asa a ajuns Gigel sa nu plateasca angajatii luni intregi si sa 
fie actionat in instanta pentru escrocherii! 
 
Angajat al SC Deea 2005 SRL, abuzat si amenintat de Curea 
Gigel, a ajuns tocmai la Bucuresti sa caute dreptatea! 
Gigel Curea angajeaza soferi cu contract, le da o copie de la 
contract pentru a fi aratat daca sunt opriti in trafic si apoi le 
desface contractul de munca pentru a nu plati taxele catre 
Bugetul de Stat. Schema este facuta cu sprijinul ITM 
Calarasi care o data sesizat, tot la petent tipa! Apropierea 
dintre Clanul Iacomi si Ciorapul ( Stan Ionel) Director ITM 
dar si de Gogosel (Dumitru Nicolae) este clara si nu o mai 
neaga nimeni. ITM Calarasi functioneaza exclusiv ca o 
unealta de opresiune a PNL, actionand discretionar, la 
bunul plac al Interlopilor. 
 
Prin aceasta schema Gigel Curea face economii anuale de 
pana la 50.000 de Euro, insa angajatii se trezesc ca nu au 
platite contributiile sociale! 
 
Azi cazul lui Vasile, sofer abuzat la Curea, abuzat apoi de 
ITM Calarasi! 
 
Este important sa intrelegi de ce controlul unei institutii 
(ITM), necesita o relatie de vasalitate/ sclavie cu Clanul care 
controleaza institutia. 
 
ITM Calarasi a amenintat prin Inspector, ca tot el va fi 
amendat, pentru ca a lucrat fara contract! 
 
Vasile mai avea nevoie de cateva luni sa iasa la pensie, dupa 
o viata de munca! Gigel Curea si-a batut joc de toti soferii, 
chiar si de cei ramasi azi! 
 
Asa face Gigel Curea bani in Lehliu Gara! 
 

Doamna Violeta Curea, sotia lui Gigel, a primit un post cald 
la Spitalul Lehliu Gara, la sectia de Obstretica-Ginecologie, 
cea mai moderna si dezvoltata sectie din Cocina Lehliu 
Gara! Pe sectia de Obstretica-Ginecologie Dr Culea! Doar ce 
a iesit la pensie Culea…..Doamne Ajuta! 
 
Insa despre sectia de Obstretica-Ginecologie a cocinei 
Lehliu Gar in episodul viitor, destinat exclusiv focarului de 
infectie din spitalul Lehliu Gara. 
 

AL 7.30 se apuca Gigel al meu sa scape de partile 
accidentate ale camionului! In graba soferul defriseaza tot 
ceea ce este spart la camion! 
 

 
 
Camionul la reparat, pe repede inainte! 
Este foarte important a se retine ca Gigel Curea a refuzat sa 
ofere clarificari legat de tentativa de ascundere a 
accidentului de ieri, motivand ca are treaba! 
 
Iacomi Iulian a reusit in 15 ani de primarie sa adune langa 
el, cand la sanul PSD, cand la cel al PNL, toata mizeria si 
Interlopii din Judet. Gigel Curea este exemplul clar al hotiei 
si menerniciei aceste Organizatii Criminale, care acum 
opereaza sub emblema Patridului National Liberal! 
 

 
 
Daca vrei un loc de munca cald, mergi la Gigel Curea si te 
rezolva el! 
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Nimeni nu vrea sa accepte responsabilitatea situatiei grele 
din Judet! Prefectul Judetului Calarasi, General Stoica 
Marian, este foarte ocupat sa acopere faptele membriilor 
Partidului pe care il reprezinta, pentru a mai avea timp sa 
inteleaga faptul ca atunci cand la nivel de Partid, acoperi 
fapte de coruptie exceptionale, cineva suporta consecintele! 
In general, cei care sunt primii care se lovesc de realitatea 
Calaraseana, sunt cei slabi si vulnerabili: copiii si cei 
varstnici! 
 

In urma fantasticei actiuni a DIICOT care a vizat 
„Gruparea” destructurata deja de trei ori (cei cu 
indemnizatiile de crestere a copiilor), am fost la biroul 
DIICOT Calarasi, pentru a lua un interviu Prim 
Procurorului Neagu Madalina, Sef al Biroului DIICOT 
Calarasi. 

 
 
Partidul a vrut sa faca o importanta operatiune de imagine 
in care trebuia sa arate cum muncesc serviciile pentru tine, 
asa ca in prag de alegeri au facut circ si panarama! 
 

Asa ca am mers la Calarasi, unde dupa cateva tentative 
nereusite, cu insistenta, reusesc sa patrund in castelul 
DIICOT! 
 
Mutat in cladirea superb construita undeva la 1900 in stil 
bizantin cu influiente turcesti, trei birouri se deschid din 
micul hol de la intrare. 
 
Intru la Procurorul SEF, Neagu Nicoleta, timid, dupa ce in 
prealabil, sint decablat de tot ce inseamna electronica. 
 
In biroul generos, o Zeita in loc de Procuror! Socat initial de 
interlocutoare, mai timid din fire, incep a analiza ordinea, 
curatenia si stilul biroului. Biroul mare, liber de hartii, iar 
distinsa doamna procuror, tocmai venise de la bara unde 
probabil a mai trimis 3-4 neafiliati la „bulau”! 
 
Doamna Procuror nu a vrut sa ne acorde un interviu, insa 
subiectul arestarilor mamelor cu 7-10 copii acasa, o deranja 
vizibil. Cand am atins subiectul saraciei din Judet, a copiilor 
care merg flamanzi la culcare, multi in frig, numai atingerea 
subiectului sau orice posibilitate, de a corela activitatea 
DIICOT de acoperirea Mafiei politice Calarasene, a inchis 
orice canal de comunicare! 
 

 
Proc. Neagu Nicoleta 

 
Ce nu intelege distinsa Doamna Procuror, este ca politizarea 
DIICOT, subordonarea activitatii Clasei Politice formata 
din Interlopi, transforma Justitia in unealta opresiva, prin 
care doar cei slabi si bolnavi cunosc litera legii! 
Cu ceva zile in urma Proc. Neagu, tocmai declinase catre 
Xenofonte Purcarea un dosar greu de Crima Organizata 
Politic, chiar daca implica o sumedenie de fapte penale 
specifica Crimei Organizate, adica de competenta DIICOT, 
dosar dat cu faptasi cu tot (sa le fie usor)! 
 

Interlopul incendiaza ferma omului, Procurorul ascunde 
faptele, dauna ramane iar Procurorul si Ofiterul de Politie 
ascunde faptasii. Omul concediaza angajatii si inchide 
activitatea. Interlopii castiga iar angajatii fermierului pleaca 
in lume (ramasi fara scopul muncii in urma incendiului) sa-
si caute norocul in alta parte! Acasa raman bunicii, batrani 
si bolnavi cu minorii, tristi, cu lacrimi in ochi si suflete 
sfasiate, tanjind dupa scoala si parinti! Interlopul chefuieste 
si petrece, Procurorul este medaliat si laudat, Seful Politiei 
facut Cetatean de Onorare, iar copilul flamanzeste si sufera! 
Interlopul tine copii lui la san, iar cand cresc, le da loc de 
munca in Politie si la Pompieri, ii tine aproape si jefuind pe 
cei ramasi acasa, straini lor, le face case si se inmultesc, se 
inmultesc! Procurorul orb nu vede hotia, nu vede coruptia 
si incet, incet, orbeste si surzeste la hotie si furt. Acesta este 
circuitul Coruptiei in Calarasi, taram jefuit cu ajutorul 
catorva Procurori manjiti de duhoarea coruptiei. (detalii 
legat de caz in episodul urmator cu Buraga, Primarul 
Piroman- Ion Iacomi si Procurorul manjit) 
 
Primul om in Calarasi- Prim Procuror Xenofonte Purcarea 
In jur de 60 de plangeri penale, cateva mii de pagini, sute de 
poze, inregistrari audio si video, documente si alte dovezi au 
ajuns in mana Prim Celulei Albe a Judetului Calarasi, in 
calitatea lui de Prim Procuror- Xenofonte Purcarea. Toate 
plangerile documentau fapte de coruptie, complicitate la 
omor, infractiuni economice, toate fapte antisociale, grave 
si dovedite cu lux de dovezi si amanunte. 
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In ultimul an, a lucrat Xenofonte intens, insa in stilul 
specific! Tot ce tine de lumea politica Calaraseana corupta, 
nu se incadreaza in cadrul unei plangeri penale! Adica 
faptele nu ii sunt clare! 
In consecinta, incepe Xenofonte sa trimita zeci de dosare 
catre petent (adica noi), Iacomi intercepta si copia 
plangerile, Xenofonte le zapacea de nici el nu mai stia pe 
care le citeste si pe care nu! 
Din 60+ plangeri penale, Xnofonte nu gaseste niciuna 
demna de atentia prestigioase Institutii a Parchetului 
Calarasi. La fiecare trimite un ravasel, rupt nervos, pe 
jumatate de pagina A4, ravasel pe care Purcarea scrie cu 
litere marunte ca ” nu prea-i clar”! 
DNA Bucuresti le trimitea (dosarele) la DIICOT Calarasi, 
DIICOT Calarasi la Xenofonte, Xenofonte la noi si noi din 
nou la Xnofonte cu mici modificari, dar cu un nou ciclu la 
DNA, la DIICOT si iar la Xenofonte la Parchet! CSAT la 
DNA, DNA la SIJ, SIJ la IPJ Calarasi, si tot asa! 
A fost pentru Xenofonte un an asa de greu, ca a incurcat 
Xenofonte plangerile, de multe nici nu le -a mai deschis! 
Insa nu poti sa mergi la un Procuror sa il intrebi daca este 
manjit de Crima Organizata! Va spune ca nu este, ca este 
cinstit si traieste din salariu. 
 
Dar daca il lasi pe el sa arate singur ca este corupt! Daca il 
lasi pe el sa se exprime, sa iti scrie el cu mana lui ca este 
manjit? 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cu-
prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marin-
badea-ep2/ 

 

Xenofonte Purcarea este singurul Procuror Calarasean care 
a acceptat acoperirea faptelor de coruptie a Crimei 
Organizata Politic, indiferent de preferintele legat de 
culoare sau nuanta. Pe nimeni nu a protejat Purcarea mai 
mult decat faptele de Coruptie ale Gruparii Iacomi. 
 
Pentru a salva Imparatul de la puscarie, Xenofonte a 
sacrificat doi magistrati, care au platit cu postul, o data ce 
Iulian Iacomii a fost albit si lasat slobod. Ulterior, 
Xenofonte a primit inapoi la Calarasi, magistratii aruncati 
de CSM pentru grave fapte incompatibile cu functia 
detinuta. 
 
Articolul Șoc la Parchetul Județean: Elena-Antoneta 
Nestea se întoarce în magistratură scris de Marin 
Badea:  
https://marinbadea.ro/soc-la-parchetul-judetean-elena-antoneta-nestea-
se-intoarce-in-magistratura/  

 
 

 
Marin Badea a inceput in forta cariera de Interlop. A gasit 
sa se tranteasca la lupta dreapta cu Prim Procurorul 
Calarasiului, in articole in care stergea pe jos cu Magistratul 
pur. 
Cu timpul a inteles ca toate plangerile penale ajung la Prim, 
iar Xenofonte poate decide daca dai cu pix-ul sau nu, daca 
esti arestat sau urmarit penal! Incet, Badea a inteles ca nu 
este bine sa te legi de Prim, mai ales cand tu esti manjit! Insa 
mostenirea lasata, merita „o citeala”! In articolul de mai jos 
poti intelegea setea si talentul lui Badea Marin, copita 
clanului Iacomi a PNL si a celor care platesc pentru 
manjeala- Ziaristul Simbrias Badea Marin. 
Puteti citi intreg articolul accesand adresa: 
https://marinbadea.ro/linia-fierbinte-283/?print=print  
 

Pe data de 08.09.2020, Ion Iacomi (mai bine zis un apropiat 
al acestuia, care stie sa scrie) a trimis o plangere de doua 
pagini catre Xenofonte Purcarea, in care spunea ca Cezar 
Petrescu a primit bani de la Scufita Rosie (Iliuta Vasile- 
Presedintele de Consiliu Judetean) pentru a corupe 
alegatorii! Se apropiau alegerile si stia Ion Iacomi ca 
Xenofonte Purcarea va fi foarte receptiv la „nevoile 
clanului” si se va arunca pe parat ca un tigru! 
 
Plangerea de 265 de cuvinte, scrisa marunt, era o hartie cu 
care in mod normal te stergi de noroi pe ghete! 
 

 
Iulian Iacomi Presedinte PSD Calarasi, mazilit si descoperitor 

al frumusetii Liberalismului bolsevic 

 
Xenofonte, inebunit de sutele de versiuni ale plangerilor 
penale (trimise de noi), gestiona cu mare grija cazurile, 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marin-badea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marin-badea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marin-badea-ep2/
https://marinbadea.ro/soc-la-parchetul-judetean-elena-antoneta-nestea-se-intoarce-in-magistratura/
https://marinbadea.ro/soc-la-parchetul-judetean-elena-antoneta-nestea-se-intoarce-in-magistratura/
https://marinbadea.ro/linia-fierbinte-283/?print=print
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pentru a acoperi si zadarnici inceperea urmaririi penale 
impotriva membriilor Clanului Iacomi. Astfel hotareste in 
amalgamul de decizii confuze, deschiderea URMARIRII 
PENALE importiva „ziaristului” Cezar Petrescu. 
 
Considerand fituica trimisa de Iacomi o adevarata 
amenintare la adresa Statului de Drept, Xenofonte pulseaza 
ancheta la nivel inalt. Trimite astfel dosarul spre 
competenta solutionare doamnei Procuror de la Parchet 
Petrache Angelica. 
 
Are insa Purcarea grija sa sesizeze Serviciul de Investigatii 
Criminale din cadrul IPJ, si sa dea drumul repejor la 
plangere penala, sa nu supere partidul. 
 
Si asa, fara nici o dovada, fara temei legal si fara motiv real 
de a pune la lucru atatea institutii, Prim Procurorul 
Xenofonte Purcarea arata ca este doar un instument in 
mana interlopilor Calaraseni, care intamplator se nimereste 
a fi consateni cu Purcarea. 
 
Alexandru Odobescu este un cuib de infractionalitate, de 
unde Gogosel (Dumitru Nicolae) actual Sub Prefect, Eremia 
Nicolae si Xenofonte salasluiesc! Avand aceleasi origini, cei 
trei vorbesc aceasi limba. Eremia si Gogosel sunt „amantii” 
Imparatului Iulian, asa ca circuitul este complet. 
 

 
 
In mod normal, plangerea penala trebuia sa indeplineasca 
conditiile de fond si forma conform legii. Aceasta cerinta nu 
este respectata de foile trimise de Primarul Ion Iacomi, insa 
Purcarea era prea ocupat sa respinga si sa ascunda faptele 
penale ale membrilor Clanului format din membrii PSD si 
PNL, pentru a mai evalua legalitatea si temeinicia sesizarii. 
 

Procuror Angelica Petrache in loc sa investigheze si sa 
audieze persoanele implicate in caz, prefera sa dispuna trei 
luni mai tarziu clasarea cauzei penale, fara a audia persoana 
acuzata de coruperea alegatorilor (adica pe mine printre 
altii)! 
 
In mod normal, Procurorul si organele de urmarire penala 
a IPJ trebuiau sa audieze partile reclamate si sa confirme 
sau nu daca acuzatia de confirma! 
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Ion Iacomi nu a mers la Parchet sa retraga plangerea, care 
era orice numai plangere nu, iar Angelica a facut orice 
numai ancheta nu! 
 
Si asa a ajuns Petrache Angelica si Xenofonte Purcarea, sa 
arate intregului Judet cum efectuaza investigatii penale mai 
ceva ca”mama Omida” in vremurile ei bune, fara contact, 
fara analiza, fara intrebari, fara… 
 
Intrebarea logica este cum a reusit Procuror Angelica sa 
deduca adevarul fara a verifica faptele? 
 
Sa detina Parchetul Calarasi instrumente revolutionare de 
ancheta si cu acestea sa citeasca gandurile? Sa aiba 
Xenofonte „vedenii”? Revolutioneaza oare Parchetul 
Calarasi justitia in Romania? 
 
Un lucru este cert! Cei doi Procurori au lucrat la un caz, 
deschis ca plangere penala si au decis clasarea cauzei fara a 
investiga! Fapta in sine reprezinta recunoasterea 
complicitatii Procurorului Xenofonte Purcarea, la Crima 
Organizata Calaraseana. Asta in timp ce au de gestionat sute 
de plangeri penale importiva Gruparii, plangeri pe care 
„lupta” sa le ascunda. 
 
Daca mai lipsea vreun cui din sicriul Parchetului Calarasi, 
Angelica a avut grija sa-l bata pe ultimul! 
Cat de simplu este! Ei singuri iti arata ca sunt corupti, nici 
macar nu trebuie sa ii intrebi! 
 
Clasarea Dosarului de urmarire penala 431/P/2020, 
reprezinta greseala Procurorului de nota 5, pus sa ocupa 
pozitia unde nota minima de acces este 10! 
 

 
In Judetul Calarasi, tinut de o aparta frumusete cu oamani 
harnici si muncitori, a existat o atractie exceptionala 
exercitata de „Partid” asupra interlopilor, infractorilor de 
toate marimile si felurile! 
Asa a ajuns traseismul politic si politica in general, o 
practica care transforma partidul intr-un Grup de Crima 
Organizata! 
Lipsiti de orice intiativa creatoare, fara dorinta de a castiga 
un ban cinstit prin munca, interlopii Calaraseni au inteles, 
ca o data ce intra in „partid”, pot pune Procurorii lor, 

Directorii lor de Spitale, Directorii de Ocoluri Silvice si pot 
dispune dupa voie de bugetele institutiilor! 
 

 
 

 
 
In campanie Iacomi merge in haita, pentru a nu fi 
linsat pe strazi! Mare iubitor al Liberalismului 
bolsevic cu influente Putiniste, Iulian este mare 
iubitor al Presedintelui Iohanis, pe care nu de mult 
il scuipa in presa! Azi mare lider PNL, Iacomi fura 
la fel ca inainte! 
 
In Lehliu Gara- Dor Marunt doua personaje obscure ajung 
primari, pusi initial marioneta de altii, Ion si Iulian Iacomi, 
jefuiesc Primariile si localitatile in care salascluiesc, 
hranind o intreaga familie de trantori, infiletati in functii 
calde si publice, prin care au capusat intreaga zona! 
 
Albanezul- Iulian Dumitrescu, mare dregator in 
PNL si Presedinte al Consiliului Judetean Prahova, 
nasul lui Iulian Iacomi, il aduce pe Iulian la sanul 
PNL, avand in vedere succesul celor doua decenii 
de Iacomizare a Baraganului! 
 
Nascuti in inima Moldovei in Tiganasi, Iulian Iacomi a ajuns 
in localitatea Ogoru, unde a crescut in sanul familiei, iubit 
si educat in cel mai curat si normal mediu posibil! Cum a 
ajuns un om normal sa devoreze localitati intregi prin furt 
si coruptie vom vedea in urmatoarele episoade. Cum au 
ajuns Ion si Iulian Iacomi sa incendieze afacerile oamenilor 
din zona, cum au ajuns asa de insensibili, de rai si haini? De 
ce fura absolut tot, de ce mint si sunt lasi? De ce, daca au 
fost iubiti, au crescut in grija parintiilor, daca au avut tot 
ceea ce le-a trebuit, de ce sa ingroape localitatile care ii 
hranesc? 
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Nascuti Moldoveni Ion si Iulian Iacomi au venit in Baragan 
unde au copilarit si au crescut, au primit educatie si au 
conoscut „prima iubire”! 
 
In urma au lasat o localitate saraca, dar care in inima 
Moldovei, avand parte de Primari cinstiti, a devenit o 
„floare”! La Lehliu Gara si Dor Marunt, unde Iacomi fura, 
distrug, jefuiesc si ucid, incendiaza si ameninta, se asterne 
praful si poluarea de la Bunge, praful de pe camp din lipsa 
de copaci, iar localitatile arata execrabil! Totul se fura! 
 
Plecarea Clanului Iacomi din Tiganasi, a reprezentat o sansa 
la normalitate pentru localitatea Ieseana! 

 
Primaria la Tiganasi (Jud Iasi) 

 

 
Primaria Dor Marunt 2021- Jefuita de Iacomi cu Vatafu de 

manuta si cu Vicele Meserie si Nuta, de cealalta manuta! 

 

 
Scoala Tiganasi, din satul modest Tiganasi sat care nu are nici 

macar 10% din bugetul comunei Dor Marunt 
 

 
 
 
 

Liceul Lehliu Gara 
Oras Martir- camin 

abandonat, cu 
geamuri sparte, 

parasit! 
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Parc 
Tiganasi- 
Jud Iasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parc Lehliu 
Gara cu 
termen de 
executie de 3 
ani, realizat 
de prietenul 
lui Iulian si 
tinut pe trei 
ani sa fure in 
liniste sute de 
mii de euro 
pe plantat 
arbusti si 
peisagistica! 
 

Pentru a incepe detalierea pe caz sa vorbim de jefuirea 
Primariilor cu Partidul 
 

 
Ion si Iulian Iacomi au furat si fura in calitate de Primari 

aprope 95% din banii 
din Primarii si 
Institutiile arondate 
lor, prin contracte si 
firme fantoma, 
contracte date direct 
membriilor Clanului 
sau prin firme suveica! 
 
Un Capitol exceptional 
in furtul baniilor din 
Primarii este cel legat 
de contractele de 
Deratizare-Dezinfectie-
Dezinfectie! 
 

 
Intai la PSD apoi la 
PNL, Ion si Iulian 
Iacomi au furat si fura 
inca, salbatic din 
Primarii, Spitale si 

Scoli. Fura tot! 
 
Intre toate furturile, cele mai facile sunt cele pe DDD. Prin 
firmele amicilor politici, cei doi Iacomi au drenat sute de mii 
de euro pe lucrari fictive de DDD (adica deratizare- 
dezinfectie-dezinsectie). 
 
 

 

 
Lascu Ilie, Primarul de la 
Nicolae Balcescu, a 
primit 25412 euro pentru 
o lucrare fictiva in 2019. 
 

Lascu Ilie- PNL element principal in „spaga ” Partidului 
National Liberal 

 
Lascu a primit din bugetul amarat al Comunei Dor Marunt, 
bani pentru lucrari pe care nu le-a executat! Fara rusine, 
Lascu se duce la prieteni in Lehliu si le spune cat de rau este 
Iulian si ca nu il ajuta!? Ciudat nu? 

 
 
Bani pentru iarba cosita de Lascu in dor Marunt -21200 
euro in 2019! 
Baietii lui Lascu au cosit o bucata din DN3A in Dor 

Marunt in vara lui 2019, cu 3 oameni si 15 l 
benzina! A primit 21253 Euro! 

 
Tot din Dor Marunt pleaca catre o alta firma de casa din 
Galati, la „Stefanut” o alta plata fictiva de 25.000 de Euro, 
prin SC Luandge Service SRL! 
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Iancu Octavian la treaba (Octavita), soferul Imparatului 
fara castel si coroana (cu carnetul saltat, dupa ce aflat sub 
influenta alcoolului a vrut sa faca pe Van Damme cu agentii 
de la circulatie)! 
 
In 2018, Ion Iacomi da bani tot in familie 10.000 Euro la 
Galati pentru ERBICIDARE IN DOR MARUNT! 
 

 
 
Tot lucrare fictiva, data in familia lui Ion Iacomi, lui 
Stefanut catre nici macar nu stie pe harta unde este Dor 
Marunt! 
Tot fictiv catre Jefuitori PNL-isti condusi de Lascu Ilie, tot 
in Ilfov la o firma cu un angajat, pleaca pe lucrari fictive alti 
bani- SC K-azarox holding Group SRL! O firma capusa 
special facuta ca si ce a lui Lascu pentru a drena banii din 
Primarii! 
 

 

Lascu Ilie este nemultumit de imparteala praduielii si se 
plange la toti! 
 

Tot Lascu primeste 29.000 de Euro pentru vopsit copacei 
din Lehliu care nu mai sunt, cu VOPSEA ECOLOGICA! 
Adica pentru lucrari fictive! 
 

 
 
Tot Iulian ii da lui Radu Gheorghe Antohe suma de 56000 
Euro prin firma acestuia Vet General Consult SRL-in doua 
atribuiri pentru lucrari care nu au fost executate real! 
 

 
 
Doua contracte fiecare de 27841 euro! 
 

Antohe este un hot din PSD, 
o mizerie care a capusat pe 
unde a trecut! Banii din 
„spaga ” lui Antohe au fost 
dat de Iulian Iacomi pentru 
activitati de „loby” pentru a 
ramane Presedinte PSD 
Calarasi! 
 
Serban Nadejdea, mana 
dreapta a Imparatului si 
persoana care semneaza 
toate porcariile in Primarie, 
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astfel ca raspunderea penala sa cada asupra ei cand va 
incepe debandada- Secretarul Orasului Lehliu Gara 
Tot Antohe, are sa primeasca banuti din Primaria Lehliu 
prin alta firma ca „spaga” sa intre Lidia Iacomi la 
Secretariatul General al Guvernului, pe functia de consilier! 
Moldovean de-al lui Iulica, Antohe a jefuit si a spaguit pe 
unde a trecut. https://www.g4media.ro/exclusiv-un-consilier-al-
premierului-dancila-expert-in-cadrul-unei-asociatii-anchetate-pentru-
delapidarea-a-700-de-mii-de-euro.html  
 

Tot Lascu si Echipa de Hoti din PNL, primesc alti bani 
pentru lucrari fictive de DDD, mai precis 27.000 Euro in 
2020. 
 

 
 

Pentru a angaja nevasta la SGG (Secretariatul General al 
Guvernului), Iulian Iacomi a platit aproape 30.000 de Euro 
spaga tot catre Antohe care a aranjat pozitia! 
 

 
 
Mita a fost platit catre AE Company Productie, pentru 
servicii de erbicidare (daca iti poti imagina!), detinuta de 
apropiatii lui Iulian, care imediat au bagat firma in 
modificari astfel ca a devenit DELUXE TOTAL GARDEN 
S.R.L.! Aceasta operatiune a fost facuta pentru a masca 
spagile. 
 
Spaguta a fost utilizata pentru a obtine influienta in vederea 
accederi in SGG, unde Dancila era in mare cautare de 
consilieri adevarati! 

Pentru a angaja nevasta la SGG, Iulian Iacomi a angajat tot 
fictiv nevasta la Primaria Dragos Voda, la Gurita, mare 
iubitor de femei frumoase! 
 

 
 
Doua luni mai tarziu inca 17.000 euro pleaca catre 
firmele Imparatului pe lucrari fictive de erbicidare! 
 

 
Pe trei ani (2018-2019-2020), lucrarile fictive prin care 
Iacomi Ion si Iulian au jefuit banii publici au cumulat suma 
de 250.000 euro. 
 
Acesti bani au intrat in buzunarul mereu gol al Primarilor 
CORUPTI SI MURDARI, care fura de la copii si de la noi toti 
cu nerusinare! 
 
250.000 Euro pentru deratizare la Lehliu si Dor Marunt! 
Pentru ca meriti tot ceea ce este mai bun! 
 

Imparatul a luat de la Italianul (de la Nucetu), de la mana a 
doua o pocnitoare de atomizor pe care a intentionat sa o 
plimbe prin Oras pentru a arata ca merge! A mers fix 2 ore! 
 
Pentru a arata ca se face, Imparatul a luat un litru de 
Insecticid de la el de la FERMA DE CIRESI, din Ogoru, de 
la Mihalcea Bogdan, in valoare de 125 ron si a aranjat 
lucrarea de DDD, filmata ca Prostimea sa tina minte! 
Mihalcea Bogdan este asociatul „cu ciresii si capsunile din 
Ogoru”, alaturi de CERTROM SRL si Fam. Pascu in una din 
cele mai complexe operatiuni de Fraudare a Fondurilor 
Europene cu sprijinul APIA Bucuresti, MADR Bucuresti si 
AFIR Bucuresti! 

 
Cine ghiceste personajele? 
 
Asa arata operatiunea de DDD in Lehliu Gara, Oras Martir, 
in care Lehlienii se incapataneaza sa traiasca! 
 
 

https://www.g4media.ro/exclusiv-un-consilier-al-premierului-dancila-expert-in-cadrul-unei-asociatii-anchetate-pentru-delapidarea-a-700-de-mii-de-euro.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-un-consilier-al-premierului-dancila-expert-in-cadrul-unei-asociatii-anchetate-pentru-delapidarea-a-700-de-mii-de-euro.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-un-consilier-al-premierului-dancila-expert-in-cadrul-unei-asociatii-anchetate-pentru-delapidarea-a-700-de-mii-de-euro.html
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Vicele si Secretarul sunt direct implicati in furtul 
exceptional din cele doua Primarii! Ca sa vezi! Vatafu si 
Nadejdea sunt direct responsabili si complici la JAF! 
 

Partidul National Liberal a reusit in Calarasi sa stranga in 
conducere toti hotii din Judet, Interlopii cu zeci de dosare 
penale, praduitorii si tot ce a fost aruncat de celelalte 
Partide! 
 
In Lacomi Land, Jaful are dimensiuni cosmice! Insa nimic 
din toate astea nu aveau loc daca Procurorul corupt 
Xenofonte Purcarea era „cinstit”! 
 
Procurorul Clanului Iacomi, in calitatea lui de Prim 
Procuror este principalul responsabil pentru saracirea 
Judetului Calarasi, insa aceste aspecte in episoadele 
urmatoare! 

 

 
 
La ISU Lehliu Gara exista o stare de agitatie greu de cuprins 
in cuvinte. 
 
In urma avalansei de articole care leaga activitatea deloc 
vesela a ISU Calarasi de lumea Interlopa Calaraseana, a 
venit Comandantul ISU Calarasi, Col. Paduraru Adrian 
Iulian (in ziua de 12.01.2020), la Unitatea ISU Lehliu Gara, 
in vizita! 
 
Sosit dimineata devreme (la 7 am), a venit nu de grija 
Unitatii Militare! A venit sa se razbune, sa pedepseasca si sa 
umileasca Sclavetii! 
 

Pe strazile pline de namol din Lehliu Gara, strazi triste, 
Lehlienii parca plutesc! In frigul patrunzator, zapada 
aproape topita a transformat strazile intr-o adevarata 
mlastina, mai ales in zonele sapate pentru schimbarea 
tevilor de canalizare! Lehlienii nu protesteaza, nu tipa, nu 
urla, dar sufera! Sufera pentru ca vad cum a ajuns Orasul o 
ruina, cum se fura, cum le-a fost furat votul! Vad cu proprii 
ochi jaful si mizeria din Orasul Lehliu Gara! 
 
Lehlienii pana mai ieri nu stiau ca au un Conducator de Osti 
pe nume Gheorghe si nici Paduraru! 

Orasenii citesc in liniste si judeca singuri, asemeni unui 
Procuror, cititorul evalueaza si trage concluzii! 
 
„Din fiecare o sută de oameni, zece nu ar trebui să fie chiar 
acolo, optzeci sunt doar ținte, nouă sunt luptătorii 
adevărați și suntem norocoși să ii avem, pentru că ei lupta. 
Ah, dar unul, unul este un războinic și el îi va aduce pe 
ceilalți înapoi”. Heraclit 
 
Asa se face, ca optimismul perpetuu este multiplicator de 
forta la ISU Calarasi. 
 
Atunci de ce sa vina Colonelul Paduraru Adrian la Lehliu 
Gara, o data ce el a rezolvat toate problemele Unitatii din 
Calarasi, unde a avut grija ca sotiile Pompierilor Calaraseni, 
sa nu scrie pe facebook obraznicii la adresa conducatorilor? 
 

Daca credeai ca Paduraru a venit sa aduca un cort pentru 
macaraua plina de gheata te inseli. Daca crezi ca a venit 
Paduraru sa aduca o prelata sa acopere macaraua de 
500.000 de euro, iar te inseli. 
 
Colonelul Paduraru a venit sa se razbune! Si cum poate fi 
razbunarea mai dulce decat lovind in cei care nu pot lovi 
inapoi. Care nu pot riposta! 
 
Sclavetii! Cei care nu sunt premiati, nu sunt preferati, nu 
sunt din clan si…..fac in general munca! 
 

Sclavetii sunt adevaratii eroi! 
 
In materialul celor de la Recorder poti intelege de ce 
Pompierii si Ambulantierii, Cadrele Medicale si cei din 
prima linie, sunt Eroii Romaniei anului 2021! Puteti 
vizualiza materialul video pe site-ul nostru la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/14/colonelul-si-sclavetii/ 
 
Eroii din materialul de mai sus nu au epoleti, nu sunt cei 
medaliati, nu sunt Ofiteri, sunt doar Oameni, sunt soldatii 
nostri, iar in loc de arma ei lupta cu targa, dedicatie si 
sacrificiu! 
 
Colonelul Paduraru, in loc sa vina interesat de Macaraua 
lasata vraiste in zapada (ca timp a avut), a venit la Lehliu, sa 
imparta sanctiuni Sclavetilor neafiliati Clanului Iacomi si 
celor banuiti ca au tradat Comandantul Suprem (Paduraru)! 
Sa fie sigur de treaba buna, le-a dat sanctiuni pe cate 
jumatate de an, la mai multi! 
 
Sclavetii aliniati in Unitate au ascultat reprosurile si 
frustrarea Colonelului! 
 

 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/14/colonelul-si-sclavetii/
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Nu a plecat insa Colonelul, inainte de a promite ca va da 
afara si va curata unitatile de toti Sclavetii neascultatori! 
 

Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, 
Presedinte al PSD Calarasi, a oferit Redactiei nostre o serie 
de explicatii legat de utilajele achizitionate de Consiliul 
Judetean. Puteti accesa inregistrarea audio cu Iliuta Vasile 
Presedinte de Consiliu Judetean Calarasi si Presedinte PSD 
pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2021/01/14/colonelul-si-sclavetii/ 
 
Concluzia: Degeaba cumperi tehnica de interventie daca cei 
care trebuie sa o foloseasca sunt exclusiv ocupati cu 
razbunari si vendete in patru Unitati! 
 

Valcu este Lehlianul implicat! Prefera sa spuna adevarul 
chiar daca doare si nu poate fi acuzat de nimeni pentru ca 
este un om care munceste si este satul de furt si coruptie! 
 

Nici pana la aceasta ora macaraua nu a fost acoperita, a stat 
plina de zapada si gheata, iar ieri 13.01, am fost la Lehliu 
pentru a constata daca conducerea ISU a gasit (urmare a 
articolului de pe 10.01) macar o prelata care sa acopere 
partea din spate activa a macaralei (inclusiv tambur)! Poate 
in 2022! 
 
Plina de gheata si zapada, la Lehliu au inceput exercitiile, 
fapt imbucurator! 
 

Zapada si gheata pe zona de ghidare a cablului si pe 
tamburul de infasurare. 

ISU Calarasi are nevoie de macaragii autorizati ISCIR si 
Legatori de Sarcina autorizati si calificati! Avand in vedere 
ca macaraua va ridica in mare parte turisme si camioane 
rasturnate, exista o serie de probleme la care ISU Calarasi 
trebuie sa se gandeasca inainte de a pune utilajul in 
exploatare: 
 
a) Daca utilajul ridica o masina de exemplu, care nu are o 
dauna totala si din motive diverse masina scapa din chingi 

si cade din macara cine suporta pagubele? Firma de 
asigurari va spune ca plateste daunele cauzate de sofer, in 
cel mai bun caz! Nu ar trebui sa se gandeasca ISU si la o 
asigurare in caz de accident pentru macara si aici vorbim de 
eventuale pagube si accidente care pot apare in utilizarea 
utilajului la ridicarea altor bunuri? 
 
b) Macaraua are nevoie de o serie de „atasamente” pentru a 
putea fi folosita si in caz de cutremur, de exemplu daca se 
prabuseste un bloc! Sa poti ajuta cu ridicarea unei bucati 
mari de beton ( o placa). In acest caz, sunt necesare „un set 
de clampe” care pot prinde si strange zona de ridicare a unei 
placi de beton. Sunt necesare chingi lungi in caz ca trebuie 
sa se intervina la un vagon rasturnat! Sunt foarte multe 
situatii care necesita atasamente diverse care in momentul 
de fata lipsesc din dotarea Pompierilor ISU si nici nu este 
clar daca vor fi achitionate! 
 
Adica Paduraru nu poate substitui Legea cu o pagina de 
regulament intern a unitatii, mai ales tinand cont de faptul 
ca macaraua in cauza va opera in afara Unitatii Militare! 
 
c) Pastrarea utilajul in gheata si zapada, in ploaie si vand va 
duce la uzarea prematura a utilajului. 
 
e) Macaraua trebuie deservita de un numar mic si 
specializat de persoane, dar foarte bine pregatiti! Cu un curs 
de aprofundare a notiunilor de mecanica aplicata, de centre 
de greutate, calcul volume si mase, moduri de legare si 
rotire a obiectelor suspendate, etc. 
 
f) Protectia Muncii necesita o abordare separata fata de 
activitatea de Pompier! Astfel un set complet de elemente 
de Protectie a Muncii sunt necesare a fi operatorii utilajului, 
separat de riscurile care deriva din activitatea de Pompier. 
 
Pregatirea „la usa garajului” a legatorilor de sarcina nu va 
aduce nimic bun, in caz de Situatie de Urgenta! 
 
Cumparata la jumatatea lui 2020, macaraua ISU Calarasi 
este departe de a avea echipaje complete, gata de actiune si 
temeinic pregatite! 
 
 
 
 
 

 
Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei 
office@experimentullehliu.ro 

 

 

Contact: SC Petrochem Technologies SRL, Dor Marunt office, DN3a nr 

214, Et 1, room 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,  
Tel.: 0732.559.788 
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