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Asistenta Petre Lucica cu sotul Petre 
Ionel (fratele lui Danga Steluta). 
Danga Steluta a fost adusa tot in 
Cocina Lehliu Gara, aproape de 
Danga Mircea!  
Petre Ionel, asistent la Ambulanta 
exact ca DIHOT (ginerele lui Ghita 
Plesca), cumuleaza pensia de 
handicap cu salariul (pentru a 
intelege caricatura de front)! 
Continuarea la PAGINA 2 
 

 

 

 
La Calarasi si Lehliu Gara, 
IGSU a trimis corpul de Control 
al Institutiei pentru a verifica 
gravele acuzatii aduse celor doi 
conducator de Unitati, Col 
Paduraru Adrian si Lt. Col 
Gheorghe Catalin. 
Aspectele sesizate tineau de 
constituire si aparenenta la 
Grup de Crima Organizata, 
delapidare, furt de bani si 
motorina, debandada greu de 
inchipuit in unitati, lipsa 
echipamentelor de protectie, 
umilirea soldatilor, promovari 

pe pile, etc. Continuarea la PAGINA 4 
 

 
Costel Alexe, Ministrul Mediului, 
Apelor si Padurilor a fost pus in urma 
sub acuzare de DNA pentru primire de 
foloase necuvenite, adica Spaga! Pe 
scurt a iesit din schema, ce-i drept 
deranja cam pe multi, iar pentru PNL 
era o rusine! 
 
La Calarasi, Ialomita si Buzau, 
Imparateasa de peste un deceniu peste 
Apele Romane este PSD-ista Adriana 
Petcu! Fost Ministru al Mediului, 
Petcu Adriana este un Interlop 
marunt, legat prin cumetrii cu Iulian 
Iacomi si sotia. 
Continuarea la PAGINA 5 

 

 

 
 
Partidul National Liberal in anul 2021, a 
ajuns infestat de interlopi si hoti. Daca in 
urma cu cativa ani ne indreptam 
privirele pline de speranta catre PNL, sa 
scapam de PSD si de Hotii din partid, in 
mai putin de zece ani, PNL a reusit sa 
stranga in interior, toata mizeria de la 
celelalte partide. 
 
Nicaieri nu este vizibil procesul de 
degradare si distrugere a PNL ca in 
Calarasi! Partidul a permis sub dictatura 
lui Ludovic Orban, migrarea Interlopilor 
din celelalte partide, la sanul Liberalilor. 
Continuarea la PAGINA 9 
 

 

 
Una din principalele ocupatii ale 
Clanului Iacomi in ultimii 15 ani, a fost 
distrugerea controlata a celor care in 
viziunea lor, deranjeaza sau reprezinta 
un potential pericol concurential! 
 
Astfel, utilizand mijloacele asa numitelor 
Partide Politice (PSD si PNL), Ion si 
Iulian Iacomi au folosit Institutiile 
Statului Roman, pe post de bate pentru a 
altoi pe unul si pe altul, cu singurul scop 
de a distruge orice concurenta si de a 
detine controlul total in zona. 
 
Dintre cele mai utilizate instrumente, 
putem enumera ITM Calarasi, Apele 
Romane Buzau/ Ialomita, DSP Lehliu 
Gara, MAI Calarasi si mai nou Arme si 
Munitii Calarasi! 
Continuarea la PAGINA 11 
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Buraga Costel Comandant al Sectiei de Politie Lehliu Gara 
si Comandant al Sectiei de Securitate al Imparatului Iacomi 
Iulian, ne transmite ingrijorat situatia lui Vasile Stejaru (cel 
cu probele biologice falsificate)! 
 
Astfel, Buraga Costel, constata cu suparare faptul ca probele 
prelevate de la Puschiu Bradut, erau si ele pline de alcool! 
Mare suparare mare, in Clan……. 
 
Comandant Buraga Costel nu spune nimic de ancheta DNA, 
de ancheta interna a MAI, sta doar cu ochii pe portalul 
Judecatoriei Lehliu pentru a vedea cum este sanctionat 
bunul sau prieten Stejar Vasile, mai nou inculpatul Stejar 
Vasile, membru al Clanului Iacomi! Deh, …., a baut si 
Puschiu mai mult, ce sa-i faci! Asa este cand il trimit noapte 
pe Mari Piticul in miezul noptii in Cocina sa aranjeze 
probele biologice. 
 

Complet: C5cc 
Tip solutie: Solutionare 
Solutia pe scurt: In baza 
rt. 346 alin. 1C. Proc. 
Gen. Constata 
competenta si legalitatea 
sesizarii instantei cu 
rechizitoriul nr. 
534/P/2020 din data de 
15.09.2020 al 
Parchetului de pe langa 
Judecatoria Lehliu-Gara, 

privind pe inculpatul STEJAR VASILE trimis in judecata in stare de 
libertate pentru infractiunea de „conducere pe drumurile publice a unui 
vehicul de catre o persoana care are imbibatie alcoolica de peste 0.80 g/l 
alcool pur in sange” prev. De art. 336 alin.1 Cod penal, a administrarii 
probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea 
judecatii cauzei privind pe inculpatul STEJAR VASILE. Cu drept de 
contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu 
azi, 22.10.2020. 
Document: Incheiere finala camera preliminara 22.10.2020 
 
Cazul va ajunge la Parchetul Lehliu Gara unde Procuror 

Petrache Angelica va 
cere 10 zile de munca 
in folosul comunitatii 
si ii va cere 
inculpatului sa ceara 
scuze public pentru 
faptele comise, asa 
cum face de obicei cu 
membrii Clanului 
Iacomi! Insa asupra 

Procurorului 
Petrache Angelica 
vom reveni pe larg cu 
cateva episoade 
delicoase. Ceea ce este 
de retinut este ca 
inculpatul este ca si 
achitat! 
 
 

Buraga Costel, caricatura vesela.  
Dimineata la Choco-drink! 

 
Dupa ce mi-a blocat contul o luna, Comandantul Buraga nu 
are nimic de comentat legat de participarea criminalistului 
Lazar la actiunea de manjire a probelor biologice! 

Este important de observat ca Imparatul nu a mai avut 
marja de manevra la Calarasi pentru a aranja probele la 
laborator! Putem observa declinul influentei lui Iulian 
Iacomi in Judet, care din Presedinte al PSD Calarasi a ajuns 
Groparul PNL Calarasi, carora le sapa o groapa atat de 
adanca incat nimeni si nimic nu va putea ajuta PNL Calarasi 
in urmatorii 20 de ani sa iasa la lumina! 
 
Exceptional cum se invart toti interlopii Clanului Iacomi in 
jurul Cocinei Lehliu Gara, ceea ce arata dependenta si 
familiaritatea locului pentru membrii Gruparii! 
 

Pe data de 1 Decembrie, Lt Col Paduraru Adrian a fost 
avansat in grad la nivelul de Colonel! Cateva zile mai tarziu, 
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a efectuat 
timp de mai bine de doua saptamani o serie de investigatii, 
legat de petitia trimisa de Redactia Ziarului nostru, petitie 
in care Lt Col Paduraru, comandant ISU Calarasi si Lt Col. 
Gheorghe Catalin (ISU Lehliu Gara) erau acuzati de fals, uz 
de fals, delapidare, fals in inscrisuri, complicitate la Grup de 
Crima Organizata si o alta sumedenie de fapte de natura 
Parchetului Militar. IGSU confirma in scris faptele 
semnalate de noi. 
 
Asa de suparati au fost membrii Gruparii Iacomi ca Stejar 
Vasile a iesit cu alcolemia mare, ca Subofiter al ISU Calarasi, 
Pompier (nu are importanta numele, importanta este 
fapta), membru al Clanului Iacomi, a venit in fata Spitalului 
Lehliu Gara, sa ii ceara cumnatei (care era in tura in Cocina) 
sa ii preleveze si lui probe de sange, pentru a le arata 
baietiilor (Rica si echipa) ca lui probele ii ies bune, 
indiferent cat bea! 
 
In plina pandemie, Subofiter al ISU Calarasi, a tipat 
aproape doua ore, a urlat si a trezit un intreg cartier, 
aproape in coma alcoolica. 
 
Cocina Lehliu Gara a devenit un loc unde nu intri doar cu 
camionul sa-l pachezi in pandemie, fara sa te intrebe nimeni 
nimic, este si un loc de venerare, loc de pelerinaj si 
rugaciune! 
 
Nu este inca foarte clar, ce anume a vrut Pompierul ISU 
Calarasi, insa a trezit toti pacientii din Spital, multi copii, 
dar si locatarii din blocurile apropiate. Atat de beat era 
pompierul, ca nu stia exact unde tipa cu toate ca a incercat 
sa intre si in Spital de cateva ori! 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza filmarile de la camerele de 
supraveghere, unde il puteti vedea pe subofiterul ISU 
Calarasi in actiune in fata Cocinei, cum cauta dar nu gaseste 
intrarea! https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-
cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/  
 

 
Zis Rica, angajatul ISU, ginerele lui Ion Iacomi, este unul 
dintre cei mai violenti membrii ai Grupari Iacomi. Mai 
multe detalii gasiti in articolul publicat pe site-ul nostru la 
adresa: https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-
lacomi-land-au-nume-de-oameni/  
 
Lt Col Gheorghe Catalin, cel care fura de la morti, este 
responsabil pentru exceptionala degradare a UM 0214- ISU 
Lehliu Gara! 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/02/27/sub-carpati-este-lehliu-gara/
https://experimentullehliu.ro/tag/procuror/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/10/ep2-imparatul-prostituata-gogsel-si-ciorapul/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/10/ep2-imparatul-prostituata-gogsel-si-ciorapul/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/buraga-procurorul-ziarul-si-iepurasii/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/09/mizeria-rafinariei-prio-imparatul-si-zeul-experimentul-lehliu-ep5/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomii-prin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24-puciul-esuat-imparatul-si-zeul-zeilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/cum-ajungi-consilier-guvernamental-in-lacomi-land/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24-puciul-esuat-imparatul-si-zeul-zeilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/cum-ajungi-consilier-guvernamental-in-lacomi-land/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24-puciul-esuat-imparatul-si-zeul-zeilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/cum-ajungi-consilier-guvernamental-in-lacomi-land/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24-puciul-esuat-imparatul-si-zeul-zeilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomi-land-au-nume-de-oameni/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomi-land-au-nume-de-oameni/
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In unitatea ISU Lehliu 
Gara domneste 
debandada si haos-ul! 
 
Dr. Graure Marin – 
Cocina Lehliu Gara- 
Spitalul dotat ca in Evul 
Mediu 
Domnul Dr. Marin 
Graure a tinut sa ofere 
redactiei un punct de 
vedere legat de 
articolul cu Cocina 
EP3! Consideram ca 
este normal si corect sa 
publicam parerea 
domnului doctor. 
 
 

 
Ii multumim 
Domnului doctor 
Graure pentru 
punctul de vedere si 
comentariile 
constructive. 
 

Pacione (angajat 
MAI Lehliu Gara) si 
nu o sa ii dam 
numele complet, are 
o relatie 

exceptionala cu Graure Marin! Asa de bine se intelege cu Dr. 
Graure Marin, ca a primit de la Graure un Garaj, care este 
al Spritalului Lehliu Gara. 
 
In calitate de Doctor, acesta a primit un Garaj, in care in 
mod normal stateau parcate salvarile. Salvarile in mod 
curent au nevoie iarna de 20 -25 de minute pentru 
degivrare, in rest stau in ploaie, zapada si gheata. 
 
Garajele Ambulantei, au fost impartite frateste intre cei din 
Clan! Graure a primit un garaj, care a ajuns la Pacione. In 
acest infam garaj, Pacione tine motorina cumparata de la cei 
care scot din rezervoare si vand la bidon mai ieftin. Adica 
motorina furata. Asta pentru ca Pacione are si oite, iar cand 
nu asculta de ordinele Clanului, Pacione merge la camp si 
face chiar baloti pentru oite! Pentru activitatile agricole, 
Pacione cumpara motorina furata de la diversi! Bidoanele 
sunt carate cu grija in garajul adiacent Cocinei Lehliu Gara! 

 
Garajele au fost 
inchiriate pe 
sume modice de 
Iulian Iacomi, 
Primar al 
Orasului Lehliu 
Gara, membrilor 
Clanului. 
 
 

Garajele Salvarii din Cocina Lehliu Gara- impartite intre 
slugi! Inchiriate pe 150 de ron, avem: 
 

*garajul nr 1- Dr. Graure care a transferat dreptul de 
utilizare lui Pacione (MAI Lehliu Gara). 
*garajul nr 2- Costea Titel votant 
*garajul nr 3- Banateanu Costel- fost subofiter de Politie 
pensionat prematur. 
*garaj nr 4- Dat Majestatii Sale Scriban Gabrilian– socrul 
lui Bigi (Purcarea Cristian- cu grave antecedente penale). 
Majestatea Sa Scriban Gabrilian, angajat al Primariei Lehliu 
Gara, rinichiul Clanului Iacomi (curata multe nebunii…). 
 

Majestatea Sa Scriban Gabrilian. Caricatura savuroasa. 

 
In loc sa stea parcate Salvarile, garajele au fost matrasite cu 
nerusinare de Clan. 
 
Incredibil modul in care Clanul Iacomi graviteaza in jurul 
Cocinei din Lehliu, iar de azi aceasta este singura care le-a 
ramas, cea din Sapunari a fost rasturanata! 
 

 
Caricatura exceptional de reala din Cocina Lehliu Gara. 

 

Regulile de distantare sociala se aplica doar celor slabi si 
platitori de taxe. In rest, pentru carnita feliata subtire, se 
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plimba toti in echipamente de Spital ca la MOL! La aer curat 
su UV Solar, Covidelul crapa de ciuda! 
Asa ca miscarea zilnica nu strica! 
 

 

 
 
Dupa un desant de inspectori, IGSU confirma faptele 
semnalate de Experimentul Lehliu, urmand ca General - 
Maior Dan Paul Iamandi sa aplice masurile corective 
necesare. 
 

 
 
Insa Domnul General se misca greu, iar in Lacomi Land, 
taram de o rara frumusete cu oameni harnici si blanzi, nu 
merge cu hartii fara valoare! 
 

Consiliul Judetean 
Calarasi, prin Iliuta 
Vasile, atunci si 
acum Presedinte de 
Consiliu Judetean, a 
achizitionat pentru 
ISU Calarasi, mai 
tot ceea ce a fost 
necesar pentru buna 

dotare si functionare a unitatiilor de Pompieri si SMUDR 
din Judetul Calarasi. 
 
Astfel, au fost achizitionate grupuri de pompare pentru 
inundatii, echipamente de descarcerare si unitati mobile de 
interventie in caz de dezastru si o macara pentru Situatii de 
Urgenta, noua care a costat 500.000 EURO. 
 
Macaraua, in loc sa fie in stare de functionare si gata de 
interventie, zace la Lehliu Gara, afara in zapada si gheata, 
defecta si fara echipaj de deservire. 
 

-Ce inseamna asta? Inseamna ca macaraua, a fost 
cumparata degeaba, aiurea, bani aruncati, asta in timp ce 
conducatorii ISU Calarasi si ISU Lehliu Gara sunt incapabili 
sa trimita o mana de Pompieri la pregatire ca Legatori de 
Sarcina si incapabili sa gaseasca o magazie in care macaraua 
sa stea protejata! 
Mai mult decat atat, macaraua de 0.5 mil euro, este defecta 
si la sistemul hidraulic, in sensul ca nu ramane calata, adica 
daca ridici o greutate, aceasta se poate rasturna sub 
greutate, din cauza ca „la gol”, adica fara sarcina, calele 
hidraulice pierd presiune, ceea ce indica o pierdere de ulei 
hidraulic, cel mai probabil in distribuitor! 
Fara a remedia defectiunea, macaraua, in fapt nu poate fi 
folosita! 
 

Macaraua ISU Calarasi, utilaj nou, a fost data spre utilizare 
ISU Calarasi, care nu are conducator capabil sa aiba grija de 
macara! Astfel, timp de 6 luni, Col. Paduraru Adrian si Lt. 
Col. Gheorghe Catalin (cel care fura de la morti) nu au fost 
capabili sa iscirizeze o mana de legatori de sarcina! Exista 
doar 3 macaragii, insa macaraua are nevoie de Legatori de 
Sarcina ISCIR-izati, adica pregatiti de o firma autorizata 
ISCIR. Pentru spuma ISU Calarasi, o astfel de sarcina s-a 
dovedit coplesitoare si imposibil de realizat! 
Rezultatul = Consiliul Judetean Calarasi a dat spre folosire 
utilajul de 0,5 mil de euro unei Unitati Militare condusa de 
oameni incapabili sa gestioneze utilajul! Adica banii sunt 
aruncati pe geam! 
In acelasi timp de Ziua Nationala a Romaniei, Lt. COl. 
Paduraru Adrian a fost ridicat in grad la Colonel! Pentru ce 
merite exact, numai ISU Bucuresti stie! 
 

Lipsiti de interes pentru Macaraua ISU, Col. Paduraru a 
azvarlit macaraua la Lehliu, unde Lt. Col. Gheorghe, ocupat 
sa ii acopere pe Purcarea Ciprian si Dinca Relu Aurelian nu 
a mai avut timp sa se gandeasca si la macara. Asa ca este 
lasata in ploaie, in zapada si in gheata! 
Utilajul este OBLIGATORIU A FI PARCAT IN ZONA 
ACOPERITA! Obligatia tine de faptul ca macaraua este 
plina de senzori, adica componente electronice, este 
hidraulica, iar inghetul si dezghetul vor distruge macaraua 
pana in Martie 2021! Deja intra apa in cabina, aceasta 
suferind deja multiple cicluri de inghet-dezghet! 
In bataie de joc pentru Calaraseni, investitia Consiliului 
Judetean Calarasi este lasata sa se degradeze, in timp ce 
umerii conducatorilor se ingreuneaza sub greutatea 
gradelor si medalilor! 
 

Macaraua poate deservi zona cuprinsa intre Constanta si 
Bucuresti, chiar pana la Buzau! Asta pentru ca este un utilaj 
modern si de cea mai inalta calitate. Macaraua poate fi 
folosita si in cazul deraierii locomotivelor sau a vagoanelor 
(ridicare in tandem cu 2 macarale spre exemplu). specificul 
dat de situatiile in care este utilizata macaraua, determina 
si pregatirea temeinica a legatorilor de sarcina, care trebuie 
sa ajute la pozitionarea macaralei (calarea) si la prinderea 
obiectului care se doreste a fi ridicat. 
 
Pe site-ul nostru puteti asculta o inregistrare audio cu unul 
din cei 3 Subofiteri ai ISU Dragalina, desemnati pe 
macaraua de la Lehliu Gara. 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-
debandada/  
 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-debandada/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-debandada/
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Va rog sa observati cat de corect vorbeste, cat de clar, de 
logic si cat de bine constientizeza problemele din Unitatea 
ISU. Pe numele lui Dan Condrici, Pompierul nu a fost 
medaliat, nu a fost promovat, este doar un Pompier! Din 
modul corect in care acesta s-a implicat si a semnalat 
problemele, Dan Condrici merita sa se ocupe de Macaraua 
ISU si sa aiba un cuvant de spus in buna gestionare a 
utilajelor, ca oricum Paduraru si Gheorghe habar nu au ce 
sa faca cu utilajul! Pur si simplu nu ii duce capul sa inteleaga 
complexitatea care deriva din buna gestionare a unui astfel 
de echipament! 
 

 
Macaraua in mod normal trebuie insotita de un 
premergator cu echipaj, un Duster de exemplu, care sa ajute 
cu girofar la decongestionarea traficului, dat fiind masa si 
dimensiunile macaralei. Pe scurt, utilajul este o bijuterie, o 
mandrie pentru Calaraseni, doar ca este data pe mana unor 
persoane incapabile sa inteleaga importanta utilajului! 
Echipajul dedicat deservirii Grupului de Pompare cat si a 
macaralei, trebuie sa fie „elita” Pompierilor Militari 
Calaraseni! Asa ar fi normal! 
 

Tot Vasile Iliuta (sa nu zica Dl. Presedinte de Consiliu 
Judetean ca nu scriem si de bine) a cumparat prin 
intermediul Consiliului Judetean, un autocamion cu un 
grup complex de pompare, pentru inundatii, senilata si 
altele! Grupul de pompare zace nefolosit in Calarasi. Acesta 
trebuie in mod regulat testat, folosit, pentru a nu ajunge in 
situatia din Constanta, cand in cazul elicopterului prabusit, 
barca ISU nu a pornit, motorul fiind defect. 
 
Grupul de pompare trebuie tinut in teste in mod constant si 
evaluata eficienta si modul de lucru, ca Pompierii sa se 
obisnuiasca cu echipamentul! Acesta zace insa in Unitatea 
din Calarasi si numai Sf. Dumitru stie daca si cum se vor 
descurca Pompierii in caz de inundatii cu echipamentul 
primit. 
 

In Judetul Calarasi, unitatile ISU sunt conduse de persoane 
cu capacitate manageriala scazuta, incapabili sa gestioneze 
activitatea de zi cu zi a unitatiilor, macinate de coruptie, 
furturi, angajari fictive, Crima Organizata, Inspectii ale 

Pompierilor pentru a aranja pe unul sau pe altul in functie 
de cum o cer interesele! 
 

 
Grup de pompare pentru inundatii- pompe de mare capacitate. 

 

Tot ce ne ramane este sa ne rugam, sa mergem la biserica si 
sa ne rugam, sa nu aiba loc vre-un accident major, sa nu 
avem nevoie de macara sau de pompe pentru inundatii. 
 

In Judetul Constanta, ISU dispune de un echipament mai 
modest, o macara gen port-container, fara capacitatea celei 
din Calarasi, insa folosita corect si cu oameni pregatiti, 
acestia ating obiective care pentru Calarasi par si sunt 
imposibile: Macaraua merge si intervine! Incredibil! 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza unreportaj despre un 
accident petrcut in Jud. Constanta, unde un camion cu 
ppiatra s-a raspurnat pe autostrada. 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-
debandada/ 

In acest material se poate intelege cat de importanta este o 
astfel de macara. A se retine ca utilajul din Calarasi poate 
ridica camionul rasturnat cu tot cu remorca, in functie de 
distanta pana la acesta. Aici se vede de ce este important sa 
ai legatori de sarcina temeinic pregatiti, capabili sa ajute la 
evaluarea schemei de ridicare si la legarea obiectelor. 
Constantenii au tarat efectiv camionul, pastrand o mare 
parte din greutate pe sol, din lipsa de utilaj capabil sa ridice 
efectiv! 
 
IGSU BUCURESTI 

-Noi capul lui Gheorghe si Paduraru vrem! 

 
Petcu Adriana - PSD- Director 
Apele Romane Administratia 
Bazinala Buzau-Ialomita-
Calarasi 

 
Asa se face ca in Judetul 
Calarasi, Clanul Iacomi a 
construit lacuri si a amenajat 
zeci de Amenajari Piscicole, 
fara a respecta nici o lege sau 
normativ de Buna 
Gospodarire a Apelor. Fara a 
avea nici un fel de autorizatie, 
stapani absoluti peste tot ce 
misca si zboara, Clanul de 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-debandada/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-si-debandada/
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Interlopi Iacomi, se trezeste intr-o buna zi cu zeci de sesizari 
simultane legat de ilegalitati, plangeri penale, dosare subit 
deschise, interpelari la parchete! 
 
Inca Presedinte PSD Calarasi, Iulian Iacomi foloseste tot 
arsenalul de pile si relatii, pentru a acoperi mizeria lasata in 
15 ani de sapat gropi! Sase luni au lucrat membrii Apelor 
Romane Calarasi- Buzau/ Ialomita sa ascunda si sa 
doseasca faptele exceptionale si Ilegalitatile comise de 
Clanul Iacomi in zona Lehliu Gara - Dor Marunt si mai ales 
incredibila poluare a panzelor freatice din care 20.000 de 
oameni folosesc apa pentru consum casnic. 
 

 
Nica Adrian, Director Apele Romane Calarasi 

 

Sase luni de zile au lucrat angajatii Apelor Romane sa 
acopere in harti porcariile Clanului Iacomi, legat de Lacurile 
si amenajarile Piscicole sapate ilegal. Imparatul Iulian, 
dupa ce a trecut prin soc si dezechilibru electrolitic, a trebuit 
sa apeleze la toti cunoscutii din Partidul Social Democrat si 
Partidul National Liberal, sa incerce sa acopere mizeria si 
poluarea, cel putin pentru o perioada. 
Cea mai fidela, ascultatoare si supusa apropiata a lui Iulian 
Iacomi, Petcu Adriana, fost Ministru si Femeia de fier a 
Partidului Social Democrat, a petrecut clipe fierbinti la 
Hanul cu Limbrici, alaturi de spuma Social Democrata! 
 
Actuala sotie a Imparatului are un membru al familiei de Gr. 
I, in functie de Director la Apele Romane. 
Una peste alta, cel putin pentru cateva luni, Iulian Iacomi a 
acoperit in fata celor de la Bucuresti DEZASTRUL 
ECOLOGIC CREAT in zona Lehliu-Dor Marunt, despre care 
ziarul nostru a scris pe larg in articolele mentionate mai jos: 

• Lacurile clanului IACOMI 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacurile-clanului-
iancomi-iulian-ion-xenofonte-purcarea-gadea-daniela/ 

• Lacul cu Limbrici 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacul-cu-limbrici/  

• Cum a aparut la Lehliu cel mai mare parc de 
agrement din Europa! 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/lehliu-iulian-
iacomi-ion-iacomi-dinca-mariana/  

 

Aflati in stare de SOC si incapabili sa se adune in fata 
avalansei de sesizari si plangeri penale (peste 100), Ion si 
Iulian Iacomi au facut ce stiu mai bine, au chemat cei mai 
credinciosi catei sa manjeasca si sa dea amenzi. 
 

Astfel, Ion Iacomi a apelat la bunul prieten Barca 
Alexandru, vesnic Consilier si supus al Clanului, pentru a 
infiltra ca angajat in unitatea noastra, un copil de 21 ani, fata 
unuia din cei trei angajati ai lui Barca Alexandru. Pe numele 
ei Paslaru Daniela, ajunsa la 21 de primaveri, Daniela a mai 
lucrat in intership alaturi de alte colege ale Liceului din 
Lehliu Gara. 
 
Astfel, o data convinsi parintii Gigel Paslaru si Ioana 
Paslaru, Daniela vine sa se angajeze permanent la Ferma 
Domnita Maria. 
 
Timp de 3 luni, Daniela Paslaru face atatea nebunii ca pana 
si Interpolul din Marea Britanie, Criminalistii din Suedia si 
Germania, au ridicat sprancenele la ferocitatea si nivelul de 
organizare al Gruparii de Crima Organizata Iacomi! 
 
Astfel, o data ce scopul infiltratului este atins, aceasta este 
retrasa, ea facand parte dintr-o strategie mult mai complexa 
de „hostile takeover” a unitatii noastre de catre Clan, mereu 
aflat in cautare de „vehicule” de spalat banii din spagi si 
furturile din Institutiile controlate. 
 
Un lucru este cert, Paslaru Daniela este prima persoana din 
Clanul Iacomi care va intra in puscarie cel putin 10 ani, iar 
la acest moment nimeni si nimic nu mai poate opri 
derularea evenimentelor. 

 
Parintii Danielei, vor fi cei 
care vor suferi cel mai mult in 
urma folosirea propriului 
copil pentru a savarsi nu mai 
putin de 8 infractiuni din 
Codul Penal in folosul lui 
Barca si a Clanului Iacomi. 
 

Insa planul Clanului Iacomi se 
loveste mereu de Planul 
bunicii care este mereu cu 5 
pasi inaintea lor! Asa se face 
ca tot ceea ce Crima 
Organizata din Calarasi, in 

frunte cu Adriana Petcu, Iacomi si Roman Nicoleta 
pregatesc pentru a ne pedepsi ca am facut publica mizeria 
din Judetul Calarasi, este temeinic documentata, iar 
plangerile penale curg rauri! 
 

Ion si Iulian Iacomi cheama satra de sclavi a Apelor 
Romane, condusa de Roman Nicoleta la Primaria Dor 
Marunt, unde impreuna cu Purcarea Cristian (cu 
antecedente penale) Consilier in Primaria Dor Marunt, vin 
sa amendeze exemplar unitatea noastra, insa fara a avea 
motiv! 
 
Pentru a formaliza planul, Clanul Iacomi o foloseste pe 
Paslaru Daniela, (inca angajata noastra) pentru a formula 
plangerea impotriva noastra. In plangerea catre Apele 
Romane, pe care Petcu Adriana o impinge pe masa 
ministrului, Costache ajunge sa citeasca cum deversam sute 
de tone de deseuri chimice (pe care nu le producem) in raul 
din sat si cum am facut noi zeci de fantani aiurea! 
 
Insa totul este facut pe ascuns, in liniste, fara sa stie nimeni 
ca Daniela Paslaru este autoarea plangerilor (pentru ca au 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacurile-clanului-iancomi-iulian-ion-xenofonte-purcarea-gadea-daniela/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacurile-clanului-iancomi-iulian-ion-xenofonte-purcarea-gadea-daniela/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacul-cu-limbrici/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/lehliu-iulian-iacomi-ion-iacomi-dinca-mariana/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/lehliu-iulian-iacomi-ion-iacomi-dinca-mariana/
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fost mai multe, adica si catre alte institutii). A primit in 
schimb promisiuni… 
 

Petcu, o data ce are plangerea care este impinsa la 
Bucuresti, de se sperie Alexe saracul, ajunge imediat la 
Petcu Adriana care o astepta. Petcu o da repede la Roman 
Nicoleta si echipa de Inspectie vine sa amendeze fermierul 
ca are fantana in curte! 
 
Inspector Roman Nicoleta vine in in inspectie la Dor 
Marunt sa caute fantana, unde era asteptata si inregistrata 
– inregistrarea video o puteti vizualiza pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-
seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/ 

 

 
Inspectorii Apelor Romane in cautarea fantanii vin sa vada 

fosa si putul! Asta dupa ce au cautat Lacurile Clanului Iacomi 6 
luni si nu le-au vazut! 

 
Echipa de Inspectori ai Apelor Romane, vine trimisa sa 
amendeze cu orice pret, chiar daca nu stiau nici ei pentru ce 
sa dea amenda! 
 

 
 

 
 

Totul era planificat la minut insa Inspectorii se retrag la 
Sediul Primariei unde completeaza PV de Amendare a 
unitatii cu 10.000 Ron pentru ca detinem o fantana in curte 
in intravilan, in localitatea care nu are sistem de apa 
potabila. Ajutati de Ion Iacomi si Purcarea Cristian (Bigi), 
Apele Romane scriu amenda, insa fara a fi informate de 
complexitatea organizatiei, prefera sa completeze PV de 
amenda la sediul Apelor Romane Calarasi. 
 

 
Badea Marin vine la Dor Marunt, si doua zile mai tarziu 
scrie un articol, in care insereaza si un material video cu 
directorul Apele Romane care ia apararea Inspectorilor de 
la Apele Romane, material in care Directorul apelor apara 
actiunile de control si implicit amenda! 
 
Cateva zile mai tarziu, Pectu Adriana ii cere lui Iulian 
Iacomi sa scoata materialul lui Badea de pe site, o data ce 
Alexe incepe sa fie zdruncinat serios si curg plangerile 
penala mai ceva ca apa in Siret! 
 
Si scoate Marinica Badea rusinat, tot materialul cu Apele 
Romane de pe site-ul lui, sperand ca nu raman urme! Daca 
cere Imparatul se executa! 
Astfel o operatie exceptional de bine organizata ajunge sa ii 
ingroape pe toti in moduri si feluri pe care nici unul nu si le 
inchipuie! 
 

 
Marin Badea si Stapanul Iulian Iacomi, caricatura vesela din 

Parcul Central al Orasului Martir Lehliu Gara. 

 
O alta problema, una importanta, este ca fantana in cauza 
era autorizata si vizata spre neschimbare chiar de Ion 
Iacomi in 2018! 
 

Interlopii Clanului Iacomi nu comunica si Ing. Roman 
Nicoleta trece numele petentului (Paslaru Daniela) in 
Procesul Verbal, pentru a da „putere” actului in caz de 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
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contestare. Paslaru Daniela, la data respectiva era inca 
angajatul nostru. Ca sa vezi belea! 
 
Spre deosebire de Hienele MADR (in frunte cu Simina Anca 
Popescu), sau Prostituata Judetului (ITM Calarasi), 
conduse de Interlopi cu experienta, Ing. Roman Nicoleta 
(Apele Roamne) nu este obisnuita cu mizeriile Interlopilor 
Calaraseni la asa scara, si fara a fi informate in avans, scapa 
informatia pe care noi o stiam de 4 sptamani deja, legat de 
folosirea angajatului nostru ca petent in plangeri, insa o 
scapa oficial! 
 
Paslaru Daniela este pusa cu clare indicatii sa depuna si alte 
plangeri pentru a sabota activitatea firmei la care lucra, insa 
Clanul detaseaza nu mai putin de 8 oameni din Organizatie 
sa se ocupe de caz, inclusiv oameni din Bancile din Lehliu 
Gara! 
 

Petcu Adriana este jucata „ca la poker” si pusa sa recunoasca 
cu gurita ei scumpa, faptul ca ea este cea care a orchestrat 
totul! Fost Ministru al Mediului Apelor si Padurilor, 
Secretar de Stat si „omul de fier al PSD-ului”, se dovedeste 
a fi un interlop marunt, care are stranse legaturi cu Lumea 
Crimei Organizate! 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa o selectie din inregistrarile 
audio facute in timpul inspectiei:  
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-
seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/  
Interlocutori 2 Inspectori ai Apelor Romane (Roman 
Nicoleta si Voicu Iuliana Florenta) si Cezar Petrescu.  
Asa lucreaza Clanurile de Interlopi. Fac sesizari folosind 
directorii Institutiilor, insa pe numele unor prosti care pot 
fi usor sacrificati, apoi plangerile aparent pe cale normala se 
intorc de la Bucuresti cu maxima viteza, spre solutionare. 
Cu angajatii din interior, infiltrati, planteaza sau sustrag 
informatii si actioneaza, utilizand Inspectorii si Institutiile 
pe post de instrumente de forta. 
Pe cei pe care-i baga la inchisoare, Iacomi Iulian nu 
vine sa le aduca pachete la Poarta Alba! 
 
Suparate ca nu vreau sa merg la Primarie unde Primarul 
astepta cu echipa, Inspectorii Apelor Romane, pleaca 
dezamagite ca nu a iesit conform planului! Acestia merg la 
Sediul Primariei, unde raporteaza si mai zabovesc doua ore 
dand explicatii primarului analfabet functional, Ion Iacomi- 
membru PNL! 
 

Ajutati de Bunica, mare iubitoare de Iacomisti, ii dam 
telefon Adrianei Petcu si o punem sa recunoasca tot! 
Singurica si cu gura ei, Adriana Petcu isi incheie cariera 
politica prematur si incapabila sa faca ceva pentru a mai 
salva situatia! 
 
In timp ce Inspectorii Apelor Romane constatau la Primarie 
ca problema este foarte serioasa si nu au pe ce sa dea amenzi 
aiurea, noi sunam „creierul” operatiunii Adriana Petcu (la 
expresa solicitare a lui Iulian Iacomi, actual membru PNL si 
fost Presedinte PSD Calarasi). 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa convorbirea telefonica 
inregistrata cu Dna. Adriana Petcu, care recunoaste ca a 
orchestrat totul! 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-
seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/  
 

Mai jos aveti transcrierea acestei converstatii: 
Adriana Petcu: -Da! 
Reporter: Buna ziua! Doamna Petcu? 
A.P.: - Da! 
Reporter: -Sarut mana, doamna Petcu! Stefan Apostoaie 
sunt, de la primaria DorMarunt. Sunt consilier local. Nu 
stiu daca stiti, dar am avut o problema astazi cu un agent 
economic care a fost inspectat la DorMarunt. La noi aicea, 
a fost doamna inginer Roman si acuma nu mai putem da 
de dansa… Dar baiatul asta care a fost reclamat… are… 
fac… au mai gasit baietii nostri, de fapt, au mai gasit de 
fapt, inca doua foraje ale lui. Si nu reusim sa dam de 
doamna Roman! Ca dansa a plecat. 
A.P.: - Eu nu mai sunt in Calarasi, sunt la Buzau. 
Reporter: - Pai da… sunteti la Buzau, da. Dar noi am… 
Sefu’, Iulian Iacomi ne-a spus sa va sunam pe 
dumneavoastra. 
A.P.: - OK! Dati-mi un fax, ceva… 
Reporter: - Pai doamna Roman mi-a spus ca stiti despre ce 
e vorba aicea! Eu nu pot sa dau de dansa… Ce sa va dau pe 
fax? Locatia? Va dau ce am gasit noi in plus? 
A.P.: - Da, ca sa o trimit. Acum sunt in… n-am cum sa o 
mai trimit in seara asta! O sa le spun sa o trimita! 
Reporter: - Maine dimineata. Pai si ce sa-I spun, ce-I spun 
domnului Iacomi acuma? Ca dansul ar vrea sa o trimita pe 
doamna Roman astazi. Pentru ca sunt… s-au gasit alea! 
Vor sa faca constatarea! 
A.P.: -… sa vad ce numar are Roman, ca nu stiu pe din 
afara, va rog 
Reporter: -Da’ nu raspunde! Nu raspunde, noi am sunat-
o! 
A.P.: - Nu… 
Reporter: - Cum putem… Cum putem proceda? 
A.P.: Lasati-ma un pic sa ma lamuresc si va sun inapoi. 
Reporter: Pai uitati, il am… il am pe domnul Iacomi langa 
mine aici, fratelelui Ion care e primarul la DorMarunt. 
A.P. -…. 
Reporter: - Poftim? Doriti sa vorbiti cu domnul Iacomi 
Ion? 
A.P.: -Pot sa vorbesc, n-am nici un fel de problema! Sigur 
ca da! 
Reporter: - O secunda, ca vi-l dau. Stati putin… 
Reporter: - Da, luati loc aici! Va rog frumos! 
Reporter: - Alo? 
A.P.: -Buna ziua! Buna ziua, va rog, da? 
Reporter: - Buna ziua, doamna! Iacomi Ion sunt. Buna 
ziua! V-a spus Iulian… V-a spus de problema noastra aicea 
cu, cea cu… Stiti ce avem! Avem un agent care… am mai 
gasit doua foraje, doamna! Cum facem, ca nu dam de 
inginera Roman? 
A.P.: Domnul Iacomi, eu n-am stiut ca…in Calarasi. N-am 
stiut de control acolo! O sa ma informez si va sun inapoi, 
ca nu stiu… 
Reporter: - Pai doamna Roman noua dumneavoastra ne-
a lasat numarul! Ne-a spus ca dumneavoastra ati luat 
legatura si ati aranjat ce-ati facut pe-acolo…ca… 
A.P.: N-am aranjat nimic nu nimeni, pentru ca nu… Am 
facut o sesizare, au mers la o sesizare! 
Reporter: - Aha… Deci dumneavoastra ati instrumentat 
sesizarea. 
A.P.: - N-am instrumentat nimic. A venit o sesizare si… sa 
descind la Calarasi. 
Reporter: - Aha 
A.P.: - Ati inteles? 
Reporter: - Da. Aveti… 
A.P.: - Stati sa vad exact, ca nu stiu unde este doamna 
Roman in momentul asta. 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
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Reporter: - Da. Doamna Petcu, Cezar Petrescu sunt, de la 
ExperimentulLehliu, un ziar de investigatie. Noi stim 
foarte bine, cunoastem foarte bine relatiile 
dumneavoastra de rudenie, de apropiere intreclanul 
Iacomi si dumneavoastra. Si cee ace ati facut 
dumneavoastra astazi, doamna Petcu, este un lucru foarte 
urat! In calitatea dumneavoastra de functionar public! 
A.P.: N-am nici un fel de relatie de rudenie cu nimeni! 
Reporter: - Deci ascultati-ma ce va spun! Ce ati facut 
dumneavoastra astazi cu doamna Roman, 
dumneavoastra ca functionar public, e un lucru foarte 
urat! Ma intelegeti? Tine de crima organizata, doamna 
Petcu!  
Petcu inchide apelul! 
 
Cu aceasta transcriere, aventura salbatica a Adrianei Petcu 
in Oceanul Ministerului Apelor se apropie repejor de sfarsit 
si Adriana stie! 
 
Asa ajunge un Ministru al Mediului Apelor si Padurilor, 
ajutand Interlopi, sa manjeasca Partidul Social Democrat in 
cel mai mizerabil mod, demonstrand pentru toti cititorii, 
faptul ca este un om Corupt, capabila de fapte incompatibile 
cu functiile detinute. 
 

Iulian Iacomi, negociaza in aceasta perioada plecarea ca 
Director/ Secretar de Stat in Ministerul Mediului si Apelor 
Romane, sa scape de extraordinara presiune din zona 

Lacomi Land, si pentru a 
evita prabusirea 
Imperiului creat pentru 
Familia Iacomi. 
Negocierile sunt intense 
si pe ultima suta de 
metri! 
 
Imparatul fara castel- 
Iulian Iacomi, gata sa 
serveasca Tara ca Director 
la Apele Romane. 

 
 

Iulian Iacomi, folosing angajatii Primariei, face bani pana si 
din vidanjarea foselor septice, pentru ca in Lacomi Land nu 
exista canalizare. Astfel, acesta a cumparat celebra Vidanja, 
Vidanja Imparatului. 
 
Aceasta ( aflata sub ingrijirea lui Jean Ivanescu- „ala cu 
ca..tul” cum spunea Nea Marcel) a explodat in Lehliu Gara 
si a umplut cu c..at tot Judetul de nu mai poate sta nimeni 
in birouri! Mirosul a ajuns tocmai pana la Calarasi de nu 
mai incape nimeni in birourile ISU Calarasi- Lehliu, 
Parchete, DIICOT, MADR, CERTROM si Apele Romane. 
Pur si simplu au imputit astia pe toata lumea cu putoarea si 
mirosul! 
 

De la acest punct, sunt necesare elemente de pregatire legat 
de supravietuirea in afara Lacomi Land, mai precis legat de 
cum Supravietuiesti in Inchisoare.  
Rugam Interlopii Calaraseni, cititorii fideli sa vizioneze 
materialul de pe site-ul nostru cu mare bagare de seama!  
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-
seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/ 

Sursa Youtube: DrAce-Povestit de Petre Negreanu, fost 
detinut, fost om al strazii. 

 
 
Fara a avea real o orientare politica, Interlopii Calaraseni au 
reusit sub acoperirea hainutei politice, jefuirea Judetului 
Calarasi, realizata in mod salbatic si fara mila! 
 
Azi ne vom concentra atentia pe exceptionalul furt din 
Lehliu Gara si Dor Marunt si mai precis a unor membri 
PNL, proaspat unsi Primari. 
 

Primarul Interlop Ion Iacomi, cu fratiorul Iulian Iacomi au 
avut ca ocupatie in ultimii 15 ani, ajutati de Secretarii 
Primariilor pe care le conduc, exclusiv drenarea banilor 
catre ei si catre firmele lor de casa. Fara interes pentru urbe, 
pentru oameni, zona Lehliu- Dor Marunt cu localitatile 
arondate, este lipsita de investitii real, fara apa curenta, fara 
canalizare, fara gaze, fara trotuare, insa cu scoli prin care se 
dreneaza banii la foc automat. 
 

Proaspat investiti in 2020 
in fotoliile de Primar, Ion 
si Iulian Iacomi au 
profitat de proaspata 
investire a numitului 
Lascu Ilie (PNL) ca 
Primar la Nicolae 
Balcescu si au aranjat 
imediat o schema prin 
care sa fure impreuna 
suma de 30.000 Euro din 
bugetul Primariei Dor 
Marunt. 
 

Lascu Ilie- Primar Nicolae Balcescu (PNL) 

 
Pentru a justifica drenarea baniilor, Ion Iacomi a dat prin 
acordare directa firmei EcoClean Sal Serv SRL, un contract 
de peisagistica, pentru a monta cateva dale in fata Primariei 
care arata ca Dracu dupa 10 ani de abandon investitional. 
 
Cum arata Primaria Dor Marunt in Decembrie 2020? 
 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romane-seaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/
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Asa arata magazia 

Primariei Dor 
Marunt 

(17.12.2020), la 10 
metri de Primarie. 

 
Pentru lucrarea de 
„peisagistica, Ion 
Iacomi a apelat la 
prietenul Lascu 

Ilie, administrator la Ecoclean Sal Srv SRL, firma prin care 
cei 30.000 de euro au plecat din Primarie. 
In schimbul banilor, Ion Iacomi a pus oamenii de la 
Ajutoare Sociale din Primaria Dor Marunt sa trudeasca 
asemeni sclavilor pe plantatie, sa intinda pamantul adus, la 
lopata, sa planteze cativa copaci si sa realizeze in fapt 
lucrarea de peisagistica, lucrare care trebuia sa fie executata 
de contractor (adica de Lascu Ilie si gasca lui de hoti)! 
 

 
 
Lascu a cumparat cativa stalpisori (5-6) mici de iluminat (ca 
erau mai ieftini), cativa paleti de dale, un palet de borduri 
pentru dale si trei cupe de nisip. Pamantul si nisipul a fost 
adus de Ion. Munca de intins si nivelat la lopata a fost facuta 
de beneficiarii Ajutoarelor Sociale sub atenta supervizare a 
VicePrimarului Nuta. Zeci de beneficiari ai Ajutoarelor 
Sociale au fost chemati la munca in folosul SC Ecoclean Sal 
Serv SRL, unde au trudit aproape o saptamana. 
Firma in cauza este un vehicul financiar, cu o dinamica 
exceptionala! La doi lei incasati 1 este declarat profit! 
 

 

 
 
Administratorul exceptionalei firme 
de Peisagistica- Primar PNL 
proaspat uns! 
 

Pana acum, Ion si Iulian Iacomi nu 
s-au obosit sa ascunda furturile din 
cauza faptului ca sunt atat de 
ocupati sa fure si sa aranjeze pe unul 
si pe altul ca nu mai au timp de 
ascuns! Totusi Lascu a mutat firma 
in Ilfov sa nu bata la ochi! 

 

Este foarte simpla, cheltui 3000 
de euro pe materiale si raman 
27.000 de euro. 50% Lascu- 50% 
Iacomi. Simplu nu! Asa fura 
Partidul in Calarasi. 
 
In schema nu trebuie uitat 
Dumitru Nicolae, actual 
Subprefect si Dan Motreanu cel 
care l-a impins primar pe Lascu. 
 
Stalpisori aparent pitici, montati 
langa dalele vechi. Dalele noi sunt 2 
bretele laterale micute. 

 
Daca tinem cont ca Lascu este var primar cu Lascu Daniela, 
cea mai infocata sustinatoare a Primarului Ion Iacomi, 
imaginea devina clara, o data ce furtul este in familie! 
 

In bugetul Primariei, mai 
erau ceva bani, asa ca s-au 
grabit sa ii dreneze. Cativa 
metri patrati de dale, 400 kg 
de calcar pus frumos peste 
pamantul ud, doi copaci 
„cioditi” din parcul Orasului 
Lehliu Gara (plop arctic 
siberian de decembrie), o 
gramada de prosti care sa 
munceasca la chemarea 
Primarului si gata! 
Momentul era perfect, insa 
nu singular. 
 
 

2-3 plopi siberieni arctici ciorditi de la Lehliu si sa nu uitam 
doua bancute mititele 
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Prim Procurorul Jud. Calarasi, Xenofonte Purcarea, este 
ocupat cu o noua tehnica de investigatie criminalistica, care 
va da peste cap, clasicul concept al Justitiei in Democratia 
Liberala din Judetul Calarasi. Vom detalia intr-un episod 
separat. Important este ca Xenofonte este ocupat „full 
throttle”! 
 
Si cum Iulian Iacomi are si el nevoie de banuti, Primaria 
Lehliu Gara, a acordat alaturi de Primaria Dor Marunt o 
sumedenie de contracte pentru lucrari executate… 
 

Foarte usor, atata timp cat consilierii sunt „de forma”! 

 
Extraordinarul Jaf din Lacomi Land 

 
200.000 de euro furati din Lehliu Gara si Dor Marunt, adica 
aproape toti banii care mai erau in buget pe lucrari fictive, 
facute in bataie de joc si scarba. 
 

 
 
Milioane de euro pleaca anual din Primariile si Institutiile 
controlate de PNL numai in zona Lehliu Gara - Dor Marunt, 
catre familia Iacomi si asociatii. 
 
Intre timp copii ne sunt calcati pe trecerile de pietoni in 
mijlocul Orasului, lasat in bezna namol si mizerie. 
 
Nu publicam inregistrarile cu Asistatii sociali care au lucrat 
la lucrarea de peisagistica din respect pentru acestia (cel 
putin pentru moment). 
 

Cu 200.000 de euro se puteau face foarte multe lucruri! 
Inca se pot face daca banii sunt recuperati. 
 

 
Ion Iacomi- Primar PNL 

Insa Lascu Ilie nu este 100% hot! Ales proaspat primar in 
Nicolae Balcescu, el are grija mare de banutii din Primaria 
lui, pentru ca Nicolae Balcescu are nevoie de un Primar 
adevarat, iar Lascu vrea sa faca treaba! Este la primul 
mandat si nu poate jefui chiar tot! Oricum primeste de la cei 
care-si vand oamenii contracte, Ion si Iulian Iacomi. 
 
Asa ca Lascu cumpara cadouri de la Selgros pentru copii din 
sat si repara ca un adevarat gospodar tot ceea ce poate! 
 
In Dor Marunt, Ion Iacomi si Lascu Daniela dreneza banii 
prin Scoali si Biserici, iar in Lehliu Gara, Iulian si Lascu Ilie, 
curata ce ramane in plus prin bugetul local. 
 
Se fura tot, pe fata si fara sa le pese de oamenii pe care ar 
trebui sa ii reprezinte! 
 
Asa a devenit PNL Calarasi un Partid de Hoti! 

 

 
 
Tot ceea ce leaga Clanul de Institutii sunt oamenii 
semianalfabeti pusi in functii care raman datori sau intra in 
schemele de Jaf si Furt ale Clanului Iacomi. 
 
Ramasi fara cooperarea nemijlocita in 2020 a ITM si Apele 
Romane, din motive multiple, Clanul a apelat si la „cei mici” 
adica la gainari! 
 
Astfel angajatul MAI Arme si Munitii Adrian Talmazan, bun 
prieten al Clanului si mai ales al lui Dinca Relu Aurelian zis 
Zgaibant, a fost implicat in sicanarea si sanctionarea celor 
indicati de membrii Clanului Iacomi. Printre acestia s-a 
numarat si controlul din data de 16.11.2020, caz prezentat 
de noi in EP 5. Veniti la solicitarea expresa a lui Relu, 
Agentii MAI au gasit fix nimic! Ceea ce este important este 
ca la ora si data in cauza, acestia nu aveau ce sa caute in zona 
si locatia respectiva. 
Pe site-ul nostru gasiti articolul Iminenta dezmembrare 
a MAI Calarasi- La Arme si Munitii, exploziile au 
loc doar in interior-Ep 5:  
https://experimentullehliu.ro/2020/11/23/iminenta-dezmembrarea-a-
mai-calarasi-la-arme-si-munitii-explozile-au-loc-doar-in-interior-ep-5/  

 
Dupa ce petrec salbatic la Hanul cu Limbrici, si mananca 
cerbul vant proaspat in Padurea Fermecata din spatele 
Hanului, ingrijita de angajatii de la Ajutoare Sociale, 
angajatii MAI pun la cale cum sa execute pe unul si pe altul. 

https://experimentullehliu.ro/2020/11/23/iminenta-dezmembrarea-a-mai-calarasi-la-arme-si-munitii-explozile-au-loc-doar-in-interior-ep-5/
https://experimentullehliu.ro/2020/11/23/iminenta-dezmembrarea-a-mai-calarasi-la-arme-si-munitii-explozile-au-loc-doar-in-interior-ep-5/
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Adi Talmazan este finul lui Rica! 
 
Pentru Clanul Iacomi, a fost foarte important sa-si infileteze 
oamenii in locuri calde, cu munca putina, unde mergi din 
cand in cand! Trebuie sa retii ca din 250 de membrii ai 
Clanului, nici unul nu a trebuit sa merga la munca in 
strainate! Asta pentru ca sunt destui prosti, care in lipsa de 
alte solutii, decat sa fure, pleaca in Lume si aduc acasa! In 
rest, ei toti sunt angajati la Spital, la Primarie, la MAI, la 
Pompieri sau la Ecoaqua! 
 
In felul asta Clanul Iacomi capuseaza si plosniteaza toata 
zona! 

 

In MAI Calarasi, nu prea 
are nimeni ce sa-i 
reproseze doamnei 
Inspector din punct de 
vedere profesional! 
Cand ajungi insa la 
conducerea unui 
departament format 
aproape exclusiv din 
Interlopi, cu sotul bagat 
pana in gat in Clanurile 
de Interlopi acoperite cu 
hainuta galbena, ai o 
problema! 
 
La o analiza atenta insa 
si aici SRI Calarasi cu 
siguranta a scris sute de 
rapoarte si analize, 
Arme si Munitii 

Calarasi, este infectata de parazitii Clanului Iacomii, finii, 
nepotii, cumnatii, dar si de alti Interlopi. 
 
Pe scurt, departamentul de Arme si Munitii Calarasi este un 
focar de infectie, in care angajatii MAI se ocupa cu mici 
rafuieli si aranjamente, ocupati fiind sa aranjeze pe unul si 
pe altul! 
Singura sansa de a curata focarul de infectie din Arme si 
Munitii Calarasi, este de a actiona asemeni unui leu, de aici 
si prima caricatura! 
 
Daca mai punem ca Florin Dragan, sotul Ioanei, este un 

infocat iubitor al 
culorii galbene, PNL-
ist adevarat asa cun 
Ion si Iulian Iacomi 
sunt, se poate intelege 
pe deplin modul in 
care MAI Arme si 
Munitii lucreaza in 
interesul Partidului, 
distrugand pe unul si 
pe altul, fara nici o 
legatura cu 
problemele reale ale 
societatii! 

Florin Dragan, mandria Hotilor PNL care saracesc si capuseaza 
Jud. Calarasi. 

 
Florin Dragan papa zeci de mii de euro lunar din bugetele 
Institutiilor de Stat controlate exclusiv de PNL. 

In Judetul Calarasi PNL a instituit in ultimii 15 ani un 
adevarat Jaf din Bugetele Institutiilor Publice, iar 
contractele lui Florin Dragan nu fac exceptie de la regula. 
 

 
Clanul Iacomi a infiltrat familia in toate fotoliile calde si 

pufoase! 

 

 
Din informatiile obtinute pana acum, tot Adi Talmazan este 
omul care a sfatuit Clanul Iacomi cum sa-l lucreze pe Dan 
Stancu. Astfel se confirma informatiile initiale prin care 
utilizand informatii de la angajatul lui Dan Stancu, membru 
al Familiei Iacomi, acestia au organizat impreuna cu Adi 
Talmazan, un dosar beton! (vezi episodul 5). 
 
Tot Rica a fost si in spatele amenzii primite de patronul 
Ibitza din Lehliu, acesta urmarind sa inchida spatiul de 
alimentatie publica, concurenta directa a Hanului Rustic. 
Astfel folosind relatiile lui Gheorghe Catalin, Lt Col. si 
conducator al Sectiei Lehliu Gara, de la Calarasi a fost 
chemat un Inspector ISU care a primit un cadru ISU de la 
Sectia Lehliu. La indicatiile lui Rica, acestia au descins la 
ceea ce era atunci „Discoteca Ibitza” si au dat amenda de a 
trebuit omul sa bage in faliment firma, pentru a scapa de 
amenda! 
 
La MAI Calarasi, exploziile au loc dor in interior si sunt de 
mica intensitate! 
 

Pentru a tine aproape membrii Clanului, pentru fidelizare, 
Iulian Iacomi le-a dat terenurile Orasului Lehliu, care in 
mod normal trebuiau date tinerilor Lehlieni! 

 
Astfel Pacione Viorel cadru 
MAI, a primit „spaga” pentru 
buna indeplinire a sarcinilor 
de servici date de Clan, un 
teren, atunci cand a aranjat 
arestarea lui Zolceag Marin, 
competitor care detinea 
magazine si vroia sa faca 
restaurant in Lacomi Land! 
Astfel Pacione Viorel primeste 
teren de la Imparat pe strada 
Agricultorilor, tratament 
special din partea lui Buraga 
pentru slugarnicia de care da 
dovada si alte avantaje! 

Terenurile Orasului sunt impartite intre Sofian, Iacomi 
George, Alin Ploiesteanu, cu terenuri pe str Vlastarului, 
unde acestia au construit fortificatii si vile in stil Neogotic 
tarziu! 
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Plt. Adj. Ciprian 

Tudorel- MAI ISU 
Calarasi 

 
Alin Ploiesteanu, alta 
sluga credincioasa a 
Imparatului Iulian, 
rasplatit cu functia de 
Primar la Frasinet, 
analfabet functional, a 
primit prin Soacra 
Viorica Simion, teren 
intravilan la schimb cu 
o bucata de teren lipsita 
de valoare! 
 
Targul de Animale al 
Orasului Lehliu a fost 
dat la Clan lui Curea 
Gigel, aproape 

5000m2. In lipsa de targ, lumea vinde cereale pe str. 
Industriei! 
 
Terenurile de langa Petrom (peste drum), au fost date de 
Primarul corupt si las azi PNL-ist infocat, lui Dinca Relu 
Aurelian, Bucur Costel, si altii. 
 

 
Dinca Relu Aurelian in costum festiv! 

 
Pe strada Parcului, Ion Ciprian Tudorel, Moldoveanu Ion si 
Cumnatul lui Moldoveanu Ion, au primit pentru supunere 
terenuri generoase „moca”! 
 
Fratele Soniei (secretara lui Iulian Iacomi la momentul 
arestarii acestuia), angajat MAI primeste si el un teren pe 
str Serei de peste 1500 m2. 
 
Cei de sus, mai toti sunt cadre MAI- ISU! 
 
Nu zice nimeni ca nu merita cadrele MAI terenuri 
generoase, insa in Lehliu Gara- Dor Marunt, resursele 
Orasului sunt in totalitate Jefuite de doua decenii de 
membrii Gruparii Iacomi, inca, insa nu pentru mult timp…. 
 

 
Judetul Calarasi este un Judet furat, jefuit de PSD si PNL in 
egala masura. 
Trebuie subliniat insa faptul ca sub dominatia PNL, mai ales 
in perioada 2010-2020, localitatile aflate sub controlul 
acestora au inregistrat un regres economic si social 
exceptional, insotit de furtul cvasitotal al resurselor 

financiare, drenate exclusiv catre clientela politica a 
acestora. 
 

Sofian Costache, 
caricatura in stil 

simplist 

 
Principali vinovati 
de debandada din 
Calarasiul anului 
2020 sunt Raducu 
Filipescu si Ion cu 
Iulian Iacomi! 
 

30 de ani de 
furt salbatic! 

 
In articolele 
urmatoare, 20 de 
episoade cu Jaful 
din Primariile 
Lehliu Gara si Dor 
Marunt, inca 50 de 
plangeri penale si 
inregistrari video 

si audio exceptionale! 
 

Hanul reprezinta un complex investitional gandit sa asigure 
Clanului venit timp de 500 de ani! Cu impozit 0, zeci de Ha 
de teren, transformate pe banii Orasului Lehliu in Zona de 
Agrement, Hanul a fost gandit pornind de la o idee buna, 
insa construit pe Jaf, Spaga si Furt! Pentru Familia Iacomi, 
Hanul reprezinta „la pièce de résistance„. Gandit cu paduri 
Amazoniene, Zone de Distractii, Ponei, Lacuri cu Crapi 
Somonati si Zane, Hanul se vrea transformat in Disneyland 
de Baragan! 
 
Va reusi Dinca Relu Aurelian, Stoica Roxana si Ion Iacomi 
sa transforme visul lui Iulian in realitate, in timp ce trebuie 
sa ii omoare pe toti cei de langa ei, pentru a elimina 
concurenta? 
 
Ion Iacomi ne invita pe toti la nunti si botezuri salbatice in 
Padurea cu Fiare azi PNL-iste. 
 
100 euro de persoana (de eveniment), fara bon ca nu se 
poarta! 
Hanul Rustic sau Hanul cu Limbrici, cu Lacurile cu Limbrici 
sapate ilegal si aiurea in panzele de apa ale Orasului furat 
Lehliu Gara. 

„Eu sunt Moldovean, eu nu fur…” 
Iulian Iacomi 2020 (citatul zilei) 

 
In Romania moderna, legile sunt doar pentru prosti! Pentru 
Interlopi, pentru hotii si curvele din PNLSD, legile 
Romaniei sunt facultative. 
 
Buraga Costel, Comandantul de Politie Interlop, a avut grija 
sa inchida toate unitatile de alimentatie publica gen 
restautrant, mai putin 3, La Partid si Hanul cu Limbrici si 
unitatea de langa trecerea de cale ferata (care apartine lui 
Costea Dragos, cuscrul lui Iacomi, adica Eliana Iacomi, fata 
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cea mare a lui Iacomi formeaza un cuplu cu baiatul lui 
Costea zis Oase - din Valea Argovei). 
 

 
 
Pentru a fi sigur ca inchide tot, din cauza pandemiei, 
numitul Buraga Costel, a avut grija sa trimita si 6 notificari 
unui singur om (detinator de astfel de unitate), sa nu cumva 
sa deschida unitatea. Mai mult, pentru a fi convingator, 
Iulian Iacomi (Primar al Orasului Lehliu Gara) a aranjat ca 
angajatii ISU Calarasi, aflati sub comanda Col. Paduraru 
(ISU Calarasi) sa vina si sa ameninte proprietarii unitatilor 
concurente „CLANULUI IACOMI IN BRANSA”, cu amenzi 
si masuri punitive daca nu inchid sau daca se gandesc sa 
deschida! 
 

Caricatura fara nume. 
Imparatul fara castel, 

neincoronat dar incornorat 
si promotor al 

Liberalismului salbatic 
Post -pandemic. 

 
Cu toate ca nu ai voie in 
Romania sa tii deschis 
dupa 21.00 PM unitati 
gen Restaurant, in Lehliu 
Gara, pandemia se pare ca 
a luat sfarsit! Poti manca 
la liber in unitatiile 
Clanului Iacomii. Hanul 
cu Limbrici si LA Partid! 
 

Cele doua unitati (Hanul si La Partid), rupte de realitatiile 
Romaniei aflate in Pandemie functioneza full throttle pana 
la 24:00! 
 
Insa nu activitatea din carciuma este importanta in 
prezentul articol, ceea ce este importanta este 
demonstrearea complicitatii Col. Paduraru, conducator al 
MAI ISU Calarasi si a lui Buraga Costel - MAI Lehliu Gara, 
in activitatile curente ale Crimei Organizate. Coordonarea si 
tenacitatea cu care acestia executa pe unu si pe altul, in timp 
ce favorizeaza membrii Clanului, cu singurul scop de a 
drena importante resurse financiare, eliminand 
concurentii. 
 
Iulian Iacomi, are si el un complex de Agrement in Lehliu 
Gara si este foarte atent sa tina concurenta departe de zona, 
existand un important set de cazuri bine documentate, legat 
de modul in care acesta cu membrii Clanului, utilizand 
structuri ale MAI Calarasi - Lehliu Gara, depun importante 

eforturi pentru a distruge persoanele care deschid unitati 
gen terase/restaurant! 
 
In mod normal, nu ai voie sa servesti la masa ca la „tine 
acasa”! Coruptia, mizeria Partidului National Liberal, se vad 
clar si transparent in Lacomi Land, zona care cuprinde cele 
mai „jefuite” primarii din Europa anului 2020! La Lehliu 
Pandemia a luat sfarsit! 
 

Detinut de Constantinescu Emil, carciuma nu corespunde 
cerintelor situatiei de Urgenta. Mai mult, dupa 21:00, 
aceasta functioneaza si fara posibilitatea de a scoate bonuri 
fiscale. Cel mult au voie sa vanda la geam! 
 

 
 
Astfel la Partid vin oameni tocmai din Bucuresti, pentru o 
seara cu pizza si ficatei! Noptile sunt fierbinti si salbatice si 
„fara masca” este regula de baza! 
 
Distantarea sociala, pandemia, mastile pentru ospatari sunt 
de domeniul trecutului! Este ca si cum la LEhliu Gara, 
pandemia a disparut! 
Partidul National Liberal, legat de Familia Constantinescu 
si de Clanul Iacomi, are in comun cu faptele observate de 
noi si un important istoric ce tine de Lumea Crimei 
Organizate a Bancilor! 
Mai precis sotia lui Emil Constantinescu este Director la 
Banca Raiffeisen Bank din Lehliu Gara, cunoscuta in zona 
ca „Banca Interlopilor”. 
 

Distinsul Domn Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, poate 
lua exemplul Clanului Iacomi, daca doreste ca credinciosii 
sa se poata ruga fara restrictii! 
O solutie este sa extindem intinderea acoperirii 
Arhiepiscopiei si asupra Lehliu Gara! Poate doar Sfantul 
Duh sa alunge Dracii din zona! 
 

Deosebit de importanta perspectiva financiara in buna 
gestionare a miilor de tranzactii murdare prin care sunt 
sifonati banii Primariilor din zona, banii din activitatile 
Crimei Organizate, transferuri care sa nu apara la 
antifrauda, etc! 
Ajunsa Director la Banca Raiffeisen din Lehliu Gara prin 
inginerii exceptionale, structura Bancii este adaptata 
nevoilor Lumii Interlope. 
La fel BCR si CEC Lehliu Gara sunt infiltrate si capusate. 
Angajatii infiltrati sifoneaza informatii critice si ajuta 
Lumea Crimei Organizate Calarasene sa saboteze agenti 
Economici, oferind consultanta in mod direct si constant, 
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legat de sold-uri, rulaje, operatiuni, atat lui Buraga Costel 
cat si altor membrii interesati de unu sau de altul. 
 
Bancile din Lehliu Gara reprezinta in fapt si motivul pentru 
care Experimentul Lehliu exista! 
 
Pentru Clanul Iacomi, banii reprezinta unicul si singurul 
liant care leaga Organizatia, gandita in sistem piramidal. 
 
Dar sa vedem ce spune sursa legat de Raiffeisen Bank: 
 
Reporter: -Da, da, da… Și la Raiffeisen pe cine au băgați 
acolo? Care sunt fetele lor? Ce știți de ei? 
Gheorghe : -E o fată de la Bălcescu, e băiatul lui Gică care-
l susține tare pe Iulică… 
Reporter: -Stai așa…O fată de la Bălcescu, stai să scriu că 
sunt bătrân…o fată de la Bălcescu, cine mai este de-al lui 
Iulică? 
Gheorghe : -Băiatul lui Gică, ăla care face imprimeuri, era 
el pe aici cu cablu, s-a mutat din Călărași, și-a luat casă în 
Lehliu, și acum are în spate la Nemeș, de la Piticu a 
închiriat, are o asta unde te duci să-ți multiplice hârtii. 
Reporter: -Da, da, da, îl știu pe ăsta. Și pe cine mai are? 
Deci doi…Mai sunt și alții în afară de ăștia? 
Gheorghe : -Și cred că și…nu…aici…nu știu cu noul director 
că nu mai e directorul care era odată, a ieșit la pensie și nu 
știu acum pe cine a adus. Nu știu cine e director acum la 
Raiffeisen. 
Reporter: -Ia fii atent că te întreb ceva…Stai că uite am eu 
aici, mi-au mai dat alții. Enulescu știi ceva de ea? 
Gheorghe : -Enulescu, nu, n-are treabă, nu….o stiu….e fata 
lui Vasilică e de când e Raiffeisen-ul aici. 
Reporter: -Enulescu, nu?…Cică e preferata lui Buraga, 
auzi, ce am eu aici. 
Gheorghe : -Face parte din pocăiți. Știi că ăsta e….. 
Reporter: -Da, da, da. Deci Enulescu asta zici că e la 
Raiffeisen de mult. 
Gheorghe : -Da, e de când e Raiffeisen-ul aici…era Direcția 
Agricolă. 
Reporter: -Și unde, unde sălășluiește? 
Gheorghe : -Stă în Lehliu Gară în apartamentul fostului 
milițian, pensionară pe caz de boală, Enulescu. 
Reporter: -Fostului militi…a, ăsta a fost milițian. A-ha-
ha… 
Gheorghe : -Da…. 
Reporter: -Cică e preferata lui Buraga. Buraga tratează cu 
ea. Ce au ei acolo, bani… 
Gheorghe : -Cred. Cred. Cred. 
Reporter: -Upur, Upur, de Upur ce știi? 
Gheorghe : -Nu știu. 
Reporter: -Țugui Viky… 
Gheorghe : -A…asta e tot din partea lui Împăratu. 
Reporter: -Da? Tot la Raiffeisen? 
Gheorghe : -Cred, cred că lucrează, dacă e la Raiffeisen, 
sigur Iulică a bagat-o că e fata lui Țugui…Ăla care era la 
Ameropa cântaragiu și pe urmă a fost la siloz….în sfârșit… 
Reporter: -Uite ce am. Este omul lui Dobre, Brighilă?…. și 
Matache. 
Gheorghe : -Matache e ăla cu magazinu cum te duci spre 
IRTA încolo pe partea stângă. 
Reporter: -Și Brighila? 
Gheorghe : -Brighila? Nu, Brighilă. Brighilă ăsta a fost 
polițist și face parte din corpul de control al …se duc la 
control…al pazei…agreata…al firmei de pază ca milițian, 
știi? Si controlează paza la bancă, la…, la… 
Reporter: -Și Popescu Alexandru care e pe lista de 
consilieri PNL, cine este? 

Gheorghe : -Nu știu. 
Reporter: -Nu știi nici ăsta… 
Gheorghe : -Păi dacă îi văd fața da. Așa după nume nu știu. 
Reporter: -Barbu? 
Gheorghe : – Barbu? La Raiffeisen? 
Reporter: – Da. Cumnata lui Barbu. Barbu Mădălina? 
Gheorghe : -Barbu Mădălina? Păi nevasta lu…. 
Reporter: -Spălătoria! Spălătoria! 
Gheorghe : -Nu, nu, nu… Barbu Mădălina nu e, mă. Este a 
lui ăsta care e consilier sau ce este, a lui Vali Barbu. Vali 
Barbu avea o firmă de cablu la voi la Dor Mărunt. 
Reporter: -Aha… Vali Barbu. 
Gheorghe : -Da. Și acum l-a angajat Iulica….acum vreo 
două mandate, care-mi spunea mie că se câștigă banii 
greu, el care și-a vândut și apartamentul, în sfârșit…un 
neica nimeni. 
Reporter: -Da. 
 

Lt Col Gheorghe Catalin si Col Paduraru, coordoneaza 
activitatea Inspectorilor ISU Calarasi. acestia au fost 
coordonati militareste sa inchida concurenta Directorului 
Raiffeisen Bank si implicit a Clanului Iacomi. 
 
„La Partid” este locul unde Iulian Iacomi tine des sedinte cu 
gasca! 
 
ISU Calarasi este implicata in acest fel, in mod direct si 
interesat in activitati specifice Crimei Organizate, aplicand 
Legea selectiv! 
 
Dovezile, detalierea faptelor atat in cadrul lui Buraga cat si 
a ISU Calarasi in prezentul caz, depasesc cadrul prezentului 
articol. Aceste elemente detaliate sunt destinate Parchetului 
Militar spre competenta analiza si solutionare. In fapt 
documentare estea necesara pentru sustinerea acuzatiilor 
de Genocid si Crime importiva Umanitatii importiva 
Procurorilor Calaraseni. 
 

Daca dupa 21:00 vrei o portie de ficatei la aglomeratie, poti 
veni La Partid! Materiale video din interior si exterior, 
inregistrate in data de 29.12.2020, sunt postate pe site-ul 
nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2020/12/31/buraga-col-paduraru-si-
crima-organizata-ep6/  

 

Pentru a inchide ceilalti 
competitori, Buraga 
Costel si Col. Paduraru 
au lucrat intens si cu 
efect. Astfel concurenta 
a fost stinsa iar membrii 
Clanului Iacomi 
continua dominatia fara 

a fi deranjati catusi de putin. 
 

Se poate pe drept concluziona ca in Lehliu Gara, in Lacomi 
Land, pandemia a luat sfarsit. Fara a exagera, Lacomi Land 
poate fi considerat prima zona libera de COVID din Europa! 
Atunci de ce sa nu deschidem si scolile? 
 
Materialul a urmarit exclusiv implicarea cadrelor MAI si 
ISU Calarasi in activitati specifice Crimei Organizate. 

https://experimentullehliu.ro/2020/12/31/buraga-col-paduraru-si-crima-organizata-ep6/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/31/buraga-col-paduraru-si-crima-organizata-ep6/
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In Comuna Dragos 
Voda, exista trotuare 
pe ambele parti ale 
drumului principal, 
aerul se poate respira 
si exista retea de apa 
functionala. La Dor 
Marunt si Lehliu 
exista Clanul Iacomi 
si nimic din cele de 
mai inainte. Dar nu-i 
bai, poti merge pe 
potecile laterale sau 
acostament (daca 

exista)! 
 
Azi la stanga, maine la dreapta, singurul interes al 
Politicianului din Calarasi, este accesul la resursele 
financiare ale Institutiilor, unde pot capusa si „suge”, ei si 
fratiorii lor, surioarele, nasii, cumnatii, cumnatele si 
apropiatii! In general, toate resturile societatii, ajung in 
Politica Romaneasca, sa conduca Institutii si entitati 
economice, cu care, nu au nimic in comun. Cel mai elocvent 
exemplu al parvenirii politice, il gasim la Primariile Lehliu 
Gara si Dor Marunt, unde de doua decenii, se zvarcolesc Ion 
si Iulian Iacomi. 
 
Nu exista un exemplu mai clar al rautatii si neputintei 
acestor oameni, numiti azi Politicieni, decat cel din Lehliu 
Gara- Dor Marunt. Singura si principala ocupatie, de a jefui, 
de a fura si de a zdrobi prin coruptie si nepotisme toata zona 
aflata sub influenta lor, este si singura activitate aducatoare 
de bani (lor)! Faptul ca sunt azi in PNL, ca imbratiseaza 
valorile Liberale, nu are nici o relevanta! Faptele raman 
fapte, iar PNL, ramane un Partid in care toti interlopii locali 
si-au gasit un culcus cald, feriti de Procurorii incapabili sa 
aplice legea („prinsi in chingi..” cum spunea nea Marcel). 
Clanul Iacomi si zonele controlate de ei sunt in ruina si 
namol, Institutiile capusate si ei calare pe ele, cu tot Clanul! 
 

Orasul Lehliu Gara este devastat de lucrari facute prost, sau 
lasate neterminate, lucrari pentru care sunt necesare sume 
mari de bani, sume care in momentul de fata sunt drenate 
incet si sigur catre firmele familiei Iacomi, firmele 
apropiatilor si firmele capusa ale PNL (in prezentul caz). 
Orasul arata ca dupa bombardament, iar Primarul care si-a 
castigat mandatul prin frauda, cu sute de flotanti adusi la 
vot, este ocupat sa-l aranjeze pe ala, pe ala si pe ala! 
 
Buraga Costel (Sef Politie MAI), 
merge pe aceleasi strazi ca si 
Banescu Liliana (Procuror Sef 
Lehliu Gara), ca si tine, strazi care 
arata dezolant, in Orasul in care 
NU EXISTA CANALIZARE pentru 
apa pluviala, situatie incredibila 
pentru strazi cu lucrari nou 
executate la acest sistem! 
 
Celebra Crinului Avenue, sau 
Strada Crinului, lasata 
devastata de sapaturi si 
lucrari executate in bataie de 
joc! 

Exista in Lehliu Gara persoane care au curajul si daruirea 
sa-ti ofere tie, cititorului, aspecte ascunse, fapte ale 
Interlopilor si exceptionale detalii ale mafiei din Primaria 
Lehliu Gara si nu numai. „Nea Valcu”, cum ii spunem toti, 
munceste 12 ore pe zi si tot ceea ce-si doreste este sa aiba un 
Oras frumos, fara hoti, fara plosnite si fara Petrica Ivascu la 
conducerea ANAF Lehliu ( om care nu are ce sa caute acolo, 
dar vom reveni pe larg la Ivascu si legaturile cu Crima 
Organizata pe filiera Iacomi si CO, in episoadele urmatoare, 
cu dezvaluiri senzationale din Bordelul Clanului Iacomi- 
ANAF Lehliu Gara). 
 

Valcu Constantin, asemeni 
mie, are studii superioare si 
merita un loc in Istoria 
Orasului, pentru implicarea si 
curajul de a spune nu Crimei 
Organizate din Oras, de a sta 
zid in fata acestora si de a 
expune modul de operare al 
acestor bande de talhari, care 
plosniteaza Orasul si implicit 
pe noi toti. 
 

Puteti accesa pe site-ul nostru inregistrari audio cu 
dezvaluri incendiare, despre Flotantii adusi inclusiv de la 
Spitalul de Psihiatrie din Sapunari, Cum au cladit Hali si 
Taracila imperii, Nabi, Bulearca si Ionut de la AMEROPA 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/19/partidul-clanul-si-ciolanul/ 

 

Cand vrei sa te legi omblical de cineva, il faci Nas de 
cununie! Cel mai bine este sa iti faci Nasi chiar de la Apele 
Romane, sa nu ai probleme cu lacurile sapate ilegal. Daca 
nu ai inteles de ce nimeni nu ia masuri pentru a acoperi 
lacurile sapate de Clanul Iacomi in zona Lehliu- Dor 
Marunt, tot ceea ce trebuie sa faci este sa asculti explicatia 
din inregistrarea disponibila pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/19/partidul-clanul-si-ciolanul/ 

 
Apele Romane Buzau-Ialomita = o grupare de Crima 
Organizata 
 
Orasul Lehliu Gara este lasat intr-o exceptionala degradare, 
in timp ce banii din Primarie si Institutiile subordonate sunt 
drenati constant catre firmele Clanului de Interlopi Iacomi. 
 
Dar cum sunt papati banii de doua decenii, cu ajutorul 
Consilierilor Primarului, cati bani se duc la Hali pe 
combustibil si de ce consuma Orasul Lehliu Gara si Comuna 
Dor Marunt, cantitati halucinante de carburant, in episodul 
urmator. 
 

Dormi linistit, Procurorul vegheaza! 
 
 
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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