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Primim pe adresa redactiei sute de 
intrebari de la cititorii Cotidianului 
Experimentul Lehliu. A sosit momentul, 
in prag de primavara, sa raspundem, cel 
putin la o parte din aceste intrebari, in 
mai multe episoade. 
 

1. Ce este cu adevarat Experimentul 
Lehliu? 
Asa cum reiese din titlu, interfata 
Experimentul Lehliu reprezinta un 
experiment, desfasurat in zona Lehliu, 
cunoscuta ca Lacomi Land. Fara a 

exagera, acest experiment reprezinta, cel mai complex experiment desfasurat 
in Romania moderna, prin intinderea, complexitatea si dinamica obiectivelor 
propuse, dar si riscurile asumate. Continuarea la PAGINA 2 

 

 

 
20) Legat de Hali SRL, de ce nu 
va uitati la faptul ca Andrei nu 
a livrat real motorina! In fapt 
se pare ca au fost facturi 
fictive, el bun prieten cu 
Iacomi! 
 
Este adevarat ca Tegusi nu a vandut 
motorina prin SICAP decat celor doi 

Primari Iacomi (Ion si Iulian), respectiv primariilor Lehliu si Dor Marunt. 
Exista mecanisme in Judetul Calarasi, prin care se pot verifica in detaliu, 
cantitatile achizitionate (care sunt oricum aberante)! 
 

Atata timp cat exista facturi trebuie sa acceptam faptul ca motorina si benzina 
au fost receptionate de Primarie. Nu poti acuza fara fundament. Ramane sa se 
verifice, respectiv Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi sa isi faca treaba! 
Legat de prietenia proprietarilor Hali SRL, este adevarat ca Iacomi- Andrei 
sunt prieteni buni, fapt observat si la jefuirea fermei din Dalga Gara si Dor 
Marunt a unui agricultor exceptional (nu ii voi da numele aici), om care a 

pierdut tot! Continuarea la PAGINA 6  
 

 

 
Daca am putea face un sumar al evenimentelor 
din ultimele doua decenii, din Primariile Lehliu 
Gara si Dor Marunt, dar si din bugetele 
institutiilor din aceste localitati, a existat o 
incredibila debandada cu banii publici, care au 
fost drenati in cvasitotalitatea lor catre firmele 
capusa ale Clanului Iacomi. 
 

Una dintre persoanele responsabile de aceste 
„operatii” este cumnatul liderului PNL Iacomi 
Iulian, pe numele lui adevarat Puschiu 
Bradut. Continuarea la PAGINA 8 

 

Neagu Marian Danut, zis Gagarin, omul 
din spatele a sute de contracte cu 
Administratia Publica in Judetul 
Calarasi, cu sute de contracte in Primarii, 
a venit la noi la Redactie, pentru a ne 
oferi materiale si detalii exceptionale, 
pentru un set de articole fierbinti! 
 

In spatele activitatii investitorului, se 
ascunde o mare suferinta provocata de 
Clanul Iacomi, care l-au lasat fara bani 
dupa ce si-au vazut sacii in caruta! 
Continuarea la PAGINA 11 
 

 
 

 
 

Ramas in epoca de piatra, Judetul 
Calarasi, condus de elitele celor doua 
Partide dominante, PSD si PNL, arata ca 
dupa razboi. Cu fiecare zi care trece, se 
vad diferente uriase intre zonele de vest 
ale Tarii si Lehliu Gara, diferente 
imposibil de recuperat, tinand cont de 
actualul context economic si social! 
 

In Dor Marunt, au mai ramas vreo 4 
miliarde (lei vechi) si Ion Iacomi, 
Primarul, a chemat repede firmele 
capuse, de data asta Nico Construct SRL, 
a Liberalului Nicolae Necula, pentru a 
manji cateva cupe de piatra pe niscaiva 
ulite, pentru a drena banii din Primarie. 
sa fie de praduiala! Continuarea la 
PAGINA 13 
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2. De ce sunt atatea caricaturi si cine le realizeaza? 
Exista insa o serie de elemente care au stat la baza 
Experimentului Lehliu. Prima parte a reprezentat-o 
strangere de informatii, proces care a durat un deceniu. 
Caricaturile au aparut ca o necesitate! Nu poti pune pozele 
lui Vatafu Costica, Ion Iacomi, Danga Mircea sau Sofian, ca 
se sperie copiii! Asa am ajuns la caricaturi. 
 
Experimentul Lehliu se adreseaza interlopilor, insa este 
posibil ca telefonul cititorului sa ajunga pe mana copiilor si 
este esential ca imaginile din Ziar si articole sa nu sperie 
copiii. 
In acest sens, au fost 
efectuate teste, in asa fel 
incat caricaturile sa le 
defineasca personalitatea, 
dar sa nu sperie copiii! 
 
De exemplu, caricatura lui 
Pacione a fost testata pe 30 
de copii, pentru a vedea daca 
ii sperie, ei fiind cei care au 
dat titulatura de „..la 
culcare”! 
Asa a iesit Pacione la culcare. 
In spatele personajului insa, 
se afla una din cele mai 
detestate personaje din zona 
Lehliu Gara, pentru modul in care, folosind pozitia din MAI, 
a „executat” diverse persoane, dusmani ai lui Iacomi Iulian, 
la comanda acestora, fie cu amenzi, fie cu actiuni ce au dus 
la incarcearea diverselor persoane. 
 
3) Cine face caricaturile? 
Se face o descriere scurta a persoanei, personalitatii si 
faptelor, insotit de o poza a persoanei in cauza! Aceste 
informatii sunt trimise catre artisti din diverse tari. Astfel, 
primim propuneri de „caricaturi” din toate tarile. Unele 
persoane ne ofera caricaturile gratuit, fara sa ceara nici un 
fel de plata, impresionati de descrierea si faptele 
persoanelor. In aceasta categorie intra Sofian Costache! 
Artistul este din India, un copil cu un talent nebun! 
 

 
 
Pentru a avea capacitatea de creatie necesara, artistul 
trebuie sa se transpuna in pielea personajului! 
Caricaturile sunt realizate de sute de artisti, din mai toate 
Tarile! 

4) Care este cel mai rau din Clan? 
Greu de evaluat, avand in vedere impactul asupra societatii, 
a ceea ce numim Clanul Iacomi. Pot spune insa care sunt 
persoanele, care au primit cele mai multe caricaturi, in baza 
descrierilor si care au primit cele mai putine! 
 
Astfel, Imparatul este, fara exagerare, personajul cu cele 
mai multe propuneri de caricatura, nu mai putin de 168 
pana in data de 05.03.2021. Sofian Costache a primit 50 de 
propuneri. Dobre Florin 35 de caricaturi, Ion Iacomi 3 
caricaturi, Costea Costel nu a primit nici o caricatura (cea 
din ziar a venit pentru Vatafu Constantin), iar pentru 
Purcarea Cristian nu am putut cere o caricatura, nici nu am 
realizat o descriere. 
 
5) De ce nu sunt prezentate Clanurie de tigani din 
Razvani si implicarea lor in Clan? 
Real, in Razvani avem cateva familii, nu Clanuri (real 
vorbind). Ei sunt tolerati de autoritati pentru o serie de 
fapte antisociale comise, insa ele sunt detasate de Clanul 
Iacomi. Trebuie cititorul sa retina ca tiganul este om, este 
primitor, are suflet, are o caldura pe care o intelegi doar 
vazand cum strange bunica nepotii in jurul ei ca o closca! 
 
Pentru a exemplifica putin, poti vedea in materialul postat 
pe site-ul nostrul, accesand link-ul de mai jos, cum 
Bombardierul este in fapt Oane, iar tiganul, ii spune ca este 
a lui Fundita, mama lui!  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/ 
Asta arata exceptionala calitate a Bombardierului, umana, o 
legatura pierduta la versiunea din Clanul Iacomi, numita 
transatori / ciopartitori sau macelari. Trebuie sa retii ca un 
Clan de Interlopi, cum sunt cele din Romania sau Sicilia, 
functioneaza pe principii foarte bine determinate, in care 
onoarea, cinstea intre ei, respectul fata de cel pe care il 
capusezi, joaca un rol esential in dinamica si existenta 
Clanului. La clanul Iacomi, nu exista principii! 
 
Talentul lui Sorin Necunoscutu in a arata suferinta, durerea 
si talentul, dar si gradul de umanitate, al Romilor, este 
exceptional, daca nu unic. 
 
„Numele lui adevarat Oane a lui Fundita” exceptionala 
sinceritatea si puterea expesiei, in a arata ca de fapt, in 
Clanul de Interlopi, de unde sunt ei, Bombardierul este om! 
 
6) Este adevarat ca Biroul Notarial va fi luat de 
Iacomi? 
Da, este adevarat! Ce trebuie sa intelegi este ca pe masura 
ce Clanul creste, cresc si nevoile. Incapabili sa stea pe 
propriile picioare, Clanul distruge si preia orice activitate 
economica din zona, generatoare de profit. In urma cu mai 
bine de 10 ani, Doamna Notar Carauleanu, o femeie 
exceptionala, frumoasa si inteligenta, vine la Dor Marunt, 
unde deschide un Birou Notarial, un element de normalitate 
intr-o localitate saraca si saracita de furt. 
 
O data cu trecerea timpului, pe surse, aflam ca Ion Iacomi, 
dorind sa intretina relatii de natura sexuala cu doamna 
Notar, a fost refuzat politicos, si a fost trimis sa se joace lego, 
sus la etaj cu Vatafu si Joga Virgil. 
Suparat, Ion Iacomi a dat-o afara pe Doamna Notar din 
cladirea Primariei, motiv pentru care, cu resurse proprii, 
doamna Carauleanu, a cumparat o cladire abandonata, 
langa Primarie, unde a investit in jur de 80.000 de euro si a 
mutat sediul Biroului Notarial, plecand din sediul Primariei 
(care avea oricum loc destul). 
In 2021, una din norele lui Iulian Iacomi, care a lucrat pana 
ieri ca vanzatoare la magazin in Ogoru, a obtinut diploma, 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/
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care teoretic, o transforma in absolvent de Drept. Cum 
Iacomi nu a reusit sa creeze nici un business sustenabil, 
acesta a sunat-o pe doamna Carauleanu, personal, si a cerut 
incadrarea Norei ca Stagiar. Ce inseamna acest lucru? Pai 
vazut simplu, este un mesaj ca in perioada urmatoare, 
Biroul Notarial se va numi Biroul Iacomi. Doamna 
Carauleanu este constienta ca nu poate face fata Clanului si 
va avea noroc, daca va putea obtine cel putin valoarea 
investitiei in cladire, fapt putin probabil. 
 
Doamna Carauleanu cunoaste metodele folosite de Clan, 
pentru preluarea unei afaceri, motiv pentru care stie ca nu 
are cum sa se opuna preluarii. 
Trebuie sa te gandesti la Clanul Iacomi ca la un grup de hoti, 
fara suflet si alte capacitati! 
 
Un alt aspect este legat de faptul ca Biroul Notarial depinde 
de Primarie pentru sute de acte zilnic. Daca Primarul refuza 
eliberarea unor astfel de acte, Biroul Notarial este „de facto” 
inchis. 
O mama deosebita, un om deosebit, educata si vesela, 
Doamna Carauleanu Cristina a reprezentat singurul 
element de normalitate din Dor Marunt. 
 
Acum cu Iacomi in interior este clar ca vom ramane si fara 
Notar Public, asta pentru ca la Biroul Notarial al lui Iacomi, 
nici ciopartitorii din clan nu intra! 
Ce este important este sa observi ca Iulian Iacomi a detestat 
si detesta persoana Carauleanu Cristina, pentru ca a reusit 
in viata, pentru ca este inteligenta si frumoasa, pentru 
darzenia si seriozitatea acesteaia. Ion Iacomi, la fel, acelasi 
comportament. 
Asa au ajuns Ion si Iulian Iacomi sa folosesca orice alt 
notariat, mai putin cel din Dor Marunt! 
Acum, in 3-6 luni, Doamna Notar Carauleanu Cristina va 
preda biroul notarial, cel mai probabil cu cutitul la gat! 
 
7) Cand se va incheia Experimentul Lehliu? 
Experimentul va lua sfarsit cand in Orasul Lehliu Gara 
oamenii vor incinge o hora si vor dansa Treamburea 
Pamporea fara frica de a iesi pe strada, unde Primarul, Seful 
Politiei si Procurorul, zambind, vor dansa alaturi de 
Oraseni. Cand Orasul Marir Lehliu Gara si Localitatile 
limitrofe vor fi libere de Crima Organizata. Echipa 
Experimentul Lehliu va participa la hora, daca va exista o 
astfel de invitatie. 
Cand se va incinge Hora, Experimentul Lehliu va lua sfarsit! 
 

8) Care este componenta echipei Experimentul 
Lehliu? 
In fiecare ora, zeci de mesaje sunt trimise pe diverse canale, 
mesaje care indica miscarea personajelor din Clan, poze de 
la fata locului, cu cine se vede X, cu cine Y, cand si unde fac 
gratare, cu cine, inregistrari audio si video curg din toate 
directiile. Peste 150 de persoane in Orasul Lehliu si alte 100 
din Localitatile limitrofe trimit feed de informatii, care sunt 
analizate si interpretate in detaliu. Volumul de date este 
coplesitor si incredibil! 
Mobilizarea Lehlienilor este exemplara, putem spune fara 
precedent! 
Componenta este complexa si include Psihologi si experti in 
Crima Organizata. 
 
9) De ce sunt unele articole cu parola? 
Pe fiecare articol lucreaza in paralel 2-4 persoane, pe 
diverse aspecte, fapt ce necesita corelare, sincronizare de 

actiuni, intelegerea si aplicarea de modificari. Experimentul 
Lehliu este o platforma, multidisciplinara si „de echipa”. 
Pana cand articolul este OK pentru publicare, el apare 
parolat. Adica este in lucru! 
 
10) La cate s-au publicat de nu ii aresteaza? 
Daca intr-un Clan de Crima Organizata vorbim de 20-30 de 
persoane, trafic de droguri, prostitutie, trafic de persoane, 
la Clanul Iacomi, vorbim de 300-320 de membri ai 
Clanului, vorbim de Procurori implicati, Judecatori, 
Deputati, cadre ale Serviciilor Secrete, Presedinti de 
Consiliu Judetean (Iulian Dumitrescu), vorbim de o 
structura multi-stratificata, eterogena, care acopera toata 
zona administrativa a Judetului, conduc Spitale, Scoli, 
Gradinite, servicii de gestionare a gunoiului, inclusiv 
Servicii Funerare! 
 
De care te apuci primul, pe care il lasi? Xenofonte Purcarea 
poate raspunde la aceasta intrebare! 
Toate la timpul lor! 
 
11) Sofian Costache nu mai este in PSD, de ce apare 
inca in Clan? 
 

Sofian Costache nu are 
nimic de a face cu PSD, 
el este hot, fura de unde 
poate si vom ajunge cu 
inregistrari si faptele de 
la Lehliu si Frasinet, la 
Alin Ploiesteanu si 
Sarafan, la piatra si 
balastru. 
 
Insa pe omul rau nici 
Dumnezeu nu il ajuta, 
mai jos, un alt camion 
trosnit al lui Sofian, de-a 
plans saracul, 3 luni! 

 
12) De nu sunt articole zilnic? 
Greu de descris procesul de dezumanizare care apare dupa 
unele articole. O data ce patrunzi cu adevarat si expui fapte 
atat de grave, total contrare firii, naturii umane, doua zile 
nu mai esti bun de nimic! Te consuma un articol, te umple 
de durere si scarba in acelasi timp. O data ce te cobori la 
stadiul de primata, o data ce patrunzi in mizeria si 
nenorocirea creata de acesti oameni, iti pierzi orice 
capacitate reala de creatie. 
 
13) Marin Badea de ce nu mai vine in Lacomi Land?  
Este adevarat ca a facut puscarie? 
 
Marin Badea, chiar daca incaseaza bani pe contracte de 
media, real, este un om exceptional. Munca lui, de ani, este 
o comoara pentru Judetul Calarasi. Omul asta a facut 
pentru Judetul Calarasi mai mult decat toti Primarii si 
Prefectii Judetului in ultimul 30 de ani! 
Omul are talent, are curaj si este foarte greu sa faci 
Jurnalism de Investigatie, cand tentativele de Omor sunt la 
ordinea Zilei, Bataile, etc. 
 
Lovind pe unul si pe altul, dat fiind trecerea Politicienilor 
din stanga la drepata, Marin Badea, da in toti cu piciorele si 
ii arata distorsionat, exagerand orice „anomalie”, intr-un 
mod unic! 
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Are un talent deosebit si este temut in primul rand de cei 
care il platesc, apoi de victime! Si eu am fost „trosnit” de 

Marinica, stiu cum 
este! 
 
Valoarea investigatiilor 
deformate efectuate de 
Marin Badea este 
unica, ea reprezentand 
de altfel singrul 
element al conceptului 
de „libertate a presei” 
din Baraganul de azi. 
Peste 3 decenii valoarea 
muncii lui va iesi cu 
adevarat la iveala. 
 
Jurnalismul de 
investigatie este 

deosebit de greu, cu un mare impact emotional, iar eu ca 
om, care a folosit pe larg munca lui Bandea, apreciez 
contributia lui Marin Badea la Romania fara Hoti, chiar 
daca acum el este un Interlop al PNL! 
 
14) Cum gandesc membri Clanului Iacomi, cand 
vad totul expus? 
Retine ca membri Clanului, ”PLEACA LA RAZBOI, CA LA 
NUNTA”! 
 
Ei considera ca tu le apartii, totul este al lor, iar tu esti un 
sclav care poate fi oricand transat si bagat in fantana! 
Pentru ei este o lupta de supravietuire, fara a avea 
capacitatea reala de a supravietui fara gazda (adica fara 
tine)! 
Cel mai bine starea de spirit in Clan este descrisa de Balada 
lui Radu Negostin, pe care o puteti vizualiza pe site-ul 
nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/ 
De Clan depinde traiul lor privilegiat, lipsit de griji, asa ca 
„pleaca la razboi, ca la nunta”! 
 
15) Ce este cu ciopartitorii, reprezinta acelasi lucru 
cu Bombardierii? 
Nu, in Clanul Iacomi Ciopartitorul este cel care se ocupa de 
uciderea si transarea cadavrului, in scopul eliminarii 
victimei. 
Adica Bombardierul este trimis de Clan sa bata sau sa 
terorizeze o familie sau persoana. Aici ii avem pe Alin 
Ploiesteanu si Dinca Relu Aurelian. 
Ciopartitorul este cel care este trimis pentru a ucide o 
persoana si a rezolva cu disparitia cadavrului. 
Acum legat de Ciopartitor, istoric vorbind a fost observat ca 
ingroparea de vie a unei persoane (sau lipsita de viata), 
poate constitui o problema, asta din cauza faptului ca 
persoane implicate pot, in anumite situatii, dezvalui locatia 
victimei si apoi te trazasti cu mascatii si DIICOT, cu 
excavatoare, ca vin sa sape gropi prin curti! 
 
Un articol interesat scris de Marin Badea pe aceasta tema in 
anul 2012, intitulat Răzvani: DIICOT a căutat 
cadavrele mai multor prostituate îngropate în 
curțile traficanților de carne vie puteti citi accesand 
link-ul:  
https://marinbadea.ro/razvani-diicot-a-cautat-cadavrele-mai-multor-
prostituate-ingropate-in-cur%c8%9bile-trafican%c8%9bilor-de-carne-
vie/ 

 

De asemenea, cadavrele gasite inecate, in lacuri care nu 
exista (in mod normal), ridica problema de moarte suspecta 
si probleme uriase ulterior. 
Astfel Ciopartitorul are pregatirea necesara in planificarea 
omorului si transarea victimei, in vederea ascunderii 
bucatilor in fantani adanci, peste care sunt puse pietre. 
Astfel este observata existenta unor fantani adanci, precum 
si amenintarile Ciopartitorilor, legat de modul cum vor 
sfarsi victimele. 
 
O alta metoda de eliberare a zonei de cadavru este gasita in 
filmele de la TV – de exemplu, filmul Snatch (an aparitie 
2000): „Astfel, se poate transa un cadavru in 6 parti, si 
date unor porci tinuti flamanzi, special pentru o astfel de 
operatie. Trebuie sa infometezi porcii cateva zile. Trebuie 
sa tai parul victimei si sa ii scoti dintii, pentru a usura 
digestia porcilor (de dragul lor al porcilor, adica)… Vor 
trece prin oase ca prin paine! Este nevoie de un numar de 
16 porci, pentru a termina treaba intr-o ora, asa ca sa-ti 
fie teama de oricine are o ferma de porci!” 
 
Acesta secventa de film este geniala in a explica ce se 
intampla cu „dusmanii” in Lacomi Land. Problema este mai 
serioasa decat cititorul isi poate imagina! 
 
Indiferent de metoda, Ciopartitorii sunt cea mai joasa Clasa 
Umana a Gruparii, unii cu puscarie, necesara in intarirea 
procesului de dezumanizare, la care esti supus. 
Operand in maxim doua persoane, Ciopartitorii trebuie sa-
si incolteasca victima, adica sa planifice uciderea victimei. 
Conform inregistrarilor si evenimentelor inregistrate, 
indiferent de situatie, rezolvarea trebuie sa fie rapida, 
victima aparent disparuta. 
 
Dupa demembrarea victimei, aceata este aruncata in 
fantanile de ei stiute, de 100 m adancime, peste care se 
arunca pietre, pentru a preveni orice tentativa de a gasi ceva 
(conform declaratiilor acestora)! 
 
Cum Ciopartitorul nu este tot una cu Bombardierul, acesta 
trebuie sa aiba experienta in omorarea vitelor si aplicarea 
de lovituri! Astfel, in pregatirea acestora este important ca 
Ciopartitorii sa sacrifice Vite, de mari dimensiuni, aplicand 
lovituri in creasta acestora, cu toporisca, apoi participa la 
transare. Trebuie sa te inveti cu sangele vitei, cu mirosul la 
transare … 
Pentru intarirea Ciopartitorului, acesta este pus, cu vita 
legata bine, sa ii aplice lovituri cu bata, fara toporisca, pana 
cand ii sfarama vitei capatana, fapt ce necesita si 50 de 
lovituri (cu vita legata foarte bine). 
Procesul de dezumanizare este total, motiv pentru care in 
tarile vestice nu este permisa sacrificarea la domiciliu a 
animalelor mari si nici transarea acestora, fapte 
incompatibile cu Societatea Umana. Nu mai spun de 
uciderea animalelor cu lovituri cu bata sau transarea unei 
victime umane. 
 
Metoda lui Dinca de la Caracal nu se poate aplica, deoarece 
Ciopartitorul mai are si alta treaba si nu are timp de prostii! 
Este notat faptul ca Bombardierii pot trece la Ciopartitori, 
invers nu! 
 
16) De ce nu sunt toate articolele pe Facebook? 
Experimentul Lehliu nu are o pagina dedicata real pe 
facebook, asa cum mai toate materialele sunt marcate in 
google sau youtube ca +18! Adica copii nu au ce sa caute aici, 
din motive multiple, de natura emotionala si sociala. 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/
https://marinbadea.ro/razvani-diicot-a-cautat-cadavrele-mai-multor-prostituate-ingropate-in-cur%c8%9bile-trafican%c8%9bilor-de-carne-vie/
https://marinbadea.ro/razvani-diicot-a-cautat-cadavrele-mai-multor-prostituate-ingropate-in-cur%c8%9bile-trafican%c8%9bilor-de-carne-vie/
https://marinbadea.ro/razvani-diicot-a-cautat-cadavrele-mai-multor-prostituate-ingropate-in-cur%c8%9bile-trafican%c8%9bilor-de-carne-vie/
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Acest articol spre exemplu, este lung si nu este indexat in 
alte sisteme. 
In acelasi timp, se folosesc o serie de tehnici de tintire a 
informatiei, catre un IP specific, asa ca articolele ajung doar 
la persoanele cu adevarat implicate, sau mai bine zis, 
articolele ajung la cine si cand trebuie. 
 
17) Care este vizualizarea zilnica a unui articol? 
In general, vorbim de 1000-1500 de vizite pe zi, per articol, 
3000-5000 vizite la 3 zile, existand si articole care ajung la 
10.000 de vizite in ziua I (atunci cand sunt date pe Ialomita 
si Calarasi - adica in News Feed). Ca o comparatie, un articol 
la Marin Badea are 1800+ accesari la o luna distanta. 
Este critic ca aceste articole sa nu fie preluate National! 
 
18) Dar la Ion si Iulian Iacomi nu va ganditi cat 
sufera, o data aratate toate nebuniile? 

Atunci cand intelegi ca 
faci ceva gresit, atunci 
cand accepti conduita 
gresita, iti insusesti 
vina si incerci sa repari, 
ai o atitudine 
constructiva, nu 
continui! Atata timp 
cat tu pui oamenii sa 
ucida si sa transeze 
dusmanii, cat continui 
luni intregi cu 
ilegalitati greu de 
conceput pentru un om 
normal, nu poti 
beneficia de clementa. 

Violenta atrage violenta! 
 
Pentru a exemplifica, clar si la obiect, trebuie sa luam cazul 
noului director al Spitalului Sapunari, unde director a fost 
Braileanu Daniela, fosta sotie a lui Iulian Iacomi. 
 
Pentru a arata ura si scarba fata de femeie, primarii Ion si 
Iulian Iacomi, i-au sapat familiei, in fata casei un transeu de 
1 m adancime si 1 m latime x 60 m lungime, au incarcat 
materialul si au plecat. Sapat in bataie de joc, sa nu mai 
poata intra in casa, santul reprezinta o adevarata drama, 
pentru ca mama, nu mai poate duce copii la scoala, nu mai 
poate parca masina. 
Ca sa faci asa ceva, dupa toate cate au fost aratate si spuse, 
trebuie sa fii un animal, nu om! Nu poti cere compasiune 
cand tu esti lipsit de empatie fata de cei pe care ai jurat sa ii 
protejezi. 
Intre timp, Ion Iacomi cu Joga Virgil si Micu Filip Ionel au 
incarcat tot materialul excavat si au lasat transeul, sa cada 
oamenii in sant! Vin zilnic, sa nu cumva sa puna omul ceva 
sa acopere! Poate ca acest element este cel care defineste cel 
mai bine despre ce fel de persoane vorbim! 
 
La Lehliu Gara, Iulian Iacomi a distrus toata zona din fata 
Spitalului, doar pentru a se razbuna pe o familie, neafiliata 
lor. Astfel Iacomi, prin Petrica Filon a defrisat copacii, a 
sapat transee si a stricat toata zona, abandonand totul, ca 
oamenii sa ramana in mizerie, namol si jeg. Totul din 
razbunare! 
 
Asa intelege Clanul sa lucreze, atunci cand nu iti rapeste 
copii, sotia sau nu omoara! 

 
 
Ca sa le faca oamenilor rau, Iulian Iacomi, le-a taiat copacii 
din fata blocului, chiar daca nu mai sunt bani sa repare 
nimic! 
 
19) Care este impactul, pentru un redactor cand 
descrie fapte de o asa natura? 
Dauna totala! Nu mai esti bun de nimic! Nici Imparatului 
nu ii este usor … a albit la propriu! 
Se poate constata, pe cale de consecinta (sa folosim un 
limbaj mai elevat), cum unele persoane nu pot fi lasate 
libere in societate, deoarece comit fapte de o incredibila 
cruzime. Adica nu exista reeducare, indreptare! Daca stai de 
vorba cu un criminalist sau Sef de Post de Politie, poti 
intelege impactul documentarii faptelor, asupra omului, 
indiferent cat de educat este.  
 
Astfel, asa cum a fost cazul de la Onesti, anumite persoane 
trebuie izolate de societate, indiferent de perioada de 
detentie, in anumite situatii, fapt imposibil in prezent. 

Sfarsit Ep. 1 

 
Asemeni unor corbi flamanzi, Dobre Florin, a „cumparat”, 
pe nimic terenul omului din Dor Marunt, Iacomi Ion si 
Puschiu Bradut l-au jefuit pe om de Ferma de pasari, pe care 
o avea in Dor Marunt, „pe nimic”, iar Andrei Tegusi a 
„cumparat la combinatie”, tot terenul agricol al omului, 
300+ ha, utilaje, padure, tot! Pentru a nu respecta legea, 
transferul de proprietate al terenurilor, a fost facut fara 
respectarea cerintelor legale, cu ajutorul lui Ion Iacomi, care 
a facilitat tranzactiile. 
 
Ion Iacomi, a defrisat toata ferma omului, de copacii 
existenti, folosind utilajele si oamenii din Primarie, gata 
pentru a infinta plantatii de capsuni si ciresi magici, atat de 
dragi lui, pe bani Europeni! 
Aceste relatii de prietenie / imprumut / ajutor au dus la 
anomalii, ca cele cu zecile de tone de motorina si benzina de 
la Dor Marunt si Lehliu! 
 
Angajatii Primariei au vandut o iarna intreaga lemne din 
curtea omului, Ion Iacomi, utilizand chiar angajatii 
primariei, pentru a taia si vinde materialul lemnos. 
 
Cat au platit Puschiu si Ion Iacomi pe ferma de pasari? Cu 
cladiri, teren si tot ceea ce avea omul acolo? Pai… platesti 
atunci cand cumperi! Astia au luat cu japca, asa cum fac de 
obicei, adica mai pe nimic! 
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Ferma este de fapt a lui Iulian Iacomi, Puschiu 
reprezentand doar „carrier-ul”, adica „masinuta cu bani”, 
adica persoana pe numele careia se cumpara proprietatea. 
Puschiu Bradut este casatorit cu Mihaela Puschiu (fosta 
Iacomi), sora Imparatului Iulian, deci ii este cumnat. 
Puschiu Bradut este cel mai important om in organizatia 
Iacomi, dupa Imparat! 
 
21) Legat de dosarul cu beneficiarii de Indemnizatii 
Ilegale pentru cresterea copiilor, cand va apare un 
material cu ceea ce s-a intamplat de fapt? A fost 
cineva caruia chiar sa ii pese de cei arestati? 
 

Vor urma o serie de 
episoade explozive cu 
Buraga, Imparatul si 
Petrica Ivascu, legat 
de caz. Exista o 
singura persoana din 

anturajul 
Imparatului, din 
Primaria Dor Marunt, 
care spre 
surprinderea mea, a 
dat dovada de 
„omenie”, in unul din 
cazurile grele, 
persoana care se 
ocupa de Asistenta 
Sociala, pe numele lui 
„Ninel”. In Clan, 
faptele de omenie sunt 
foarte rare! 

 
Realitatea in cazul de mai sus este coplesitoare, mizeria 
celor care au organizat „executia”, incredibila! 
 
22) Cine finanteaza Experimentul Lehliu? Este USR 
implicat? 
Experimentul Lehliu este finantat integral din resurse 
proprii si nu beneficiaza de sprijinul partidului X sau Y. Deci 
USR, PSD sau altii nu au nici o legatura. 
 
23) De ce nu se prezinta faptul ca Moga Stefania a 
facut mai mult in perioada cat a fost in Primaria 
Lehliu Gara, decat a facut Iacomi in 20 de ani? 
Adica adevarul? 
Toti anii astia am vorbit cu zeci de persoane, toti, dar toti, 
au avut numai cuvinte de lauda la adresa ei. Pana si 
Imparatul, care a stiut sa o injure si sa o umileasca, de fata 
cu zeci de persoana, a ajuns la concluzia ca ii este peste 
nivel. Moga Stefania a rezistat cat a putut! 

 
Ca femeie, sa rezisti infectiei din 
Lehliu Gara, din Primarie, este 
aproape imposibil. Totusi Moga 
Stefania a fost femeia care le-a facut 
Fratilor Iacomi toata munca grea, 
cu dosarele de depunere a 
candidaturilor, o munca pe care in 
Clanul Iacomi, real, nu o facea 
nimeni! Nu ca nu puteau, dar sunt 
prea ocupati sa stea la gratare si sa 
chefuiasca. 
 
Poza din 07.03.2021, punct de cotitura 
in Lehliu Gara! 

Moga Stefania a facut si graseli! Poate cea mai mare a fost 
ca nu a inteles geniul Imparatului si nu a facut o alianta cu 
Baneascu Laurentiu! Acest punct cheie a reprezentat un 
deceniu de mizerie pentru Lehliu Gara si Dor Marunt! 
 
Am aflat de curand ca Moga Stefania, trecand peste frica ca 
va fi data afara de la APIA, a trecut alaturi de Banescu 
Laurentiu si numitul Barca Constantin. 
 
Acest lucru arata 2 elemente importante: 1) Iulian Iacomi 
si-a pierdut importanta si nu mai are intrare la APIA 
Calarasi, pentru a dispune imediat, decapitarea 
tradatorului! 

2) Arata faptul ca 
Barca Constantin, inca 
interimar la APIA 
Bucuresti, inca mai 
trage sforile pe acolo, 
fapt foarte grav, din 
multe privinte! 
 
Efectele, sau mai bine 
zis consecintele 
colaborarii dintre 
Moga Stefania si 
Primarul de drept al 
localitatii Lehliu Gara 
(Banescu Laurentiu) 
vor reprezenta pentru 
Clanul Iacomi, un 
adevarat tsunami!   

 
Dintre astia trei, Barca Constantin este cel mai periculos! Cu 
Denis JR (fost USR) zis Deputatul, alaturi, Moga Stefania si 
Banescu Laurentiu, se pare ca vin vremuri grele pentru 
Clan! 
Nu putem decat sa salutam plecarea doamnei Moga 
Stefania din Echipa Imparatului! O decizie grea, insa de o 
importanta exceptionala in prezentul context. Asta si pentru 
faptul ca este un om foarte apreciat si respectat! 
 
24) Chiar vad astia tot ce se intampla in bancile din 
Lehliu? 
Da, totul este la vedere, Clanul stie despre tine orice 
informatie din cele trei banci BCR / CEC / Raiffeisen! Vom 
ajunge si acolo! Pana si cursuri preferentiale obtin, la 
bancile prietene, chiar daca in mod normal nu au cum sa 
acceseze aceste cursuri (la schimburi valutare). Vorbesc 
membri Clanului cu fetele din banci, asa cum vorbesc cu 
ciobanii pe camp si chiar le ameninta telefonic (sa le dea un 
curs bun ca tot la ei ajung)! 
 
Clanul stie ce faci, cand faci, ce bani incasezi, cat platesti 
salarii, tot! Au oameni in toate cele 3 banci! Problema este 
cunoscuta de cativa ani, exista si o buna documentare cu 
probe si tot ceea ce este necesar! 
 
25) Pana acum, atatia ani, de ce nu a sesizat nimeni 
aspectele din Experimentul Lehliu? 
 
Aspectele sunt sesizate de ani buni, insa nimeni nu a facut 
nimic, pentru a impune Legea in Baragan! 
 
Mai jos, un document din 2012?! Aceleasi probleme, 
aceleasi personaje si prima datare scrisa a numelui de 
LACOMI Land! 
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26) De ce au fost date in val plangerile catre 
Parchete/ DNA/ DIICOT? 
 
Nu se astepta nimeni, obisnuiti cu realitatea din Calarasi si 
Coruptia din Parchete, sa se arunce cineva pe plangerile 
penale. In fapt intregul sistem de Institutii este infectat de 
plosniteala politica si real, indiferent cate plangeri faci, 
indiferent de fapte, nimeni nu le face nimic! 
Plangerile au fost date in val pentru ca tu sa intelegi 
dimensiunea mizeriei in care noi toti traim, in timp ce 
Clanurile capusa si toti cei din varful Lantului Trofic 
(Procurori, MAI, etc) traiesc ca nababii! 
Procesul a durat aproape un an! Prim Procurorul 
Calarasiului, numitul Xenofonte Purcarea, a ajuns saracul 
la asa stres, cu plangerile care veneau din toate partile, ca 
nici nu mai deschidea atasamentele, cu dovezi si fapte, lucru 
incredibil pentru un Procuror! 
 
27) De ce nu realizati un material despre Puz-ul 
Lehliu Gara si Puz-ul Dor Marunt, cum isi bat fratii 
Iacomi joc de oameni? 
Pastrarea localitatilor in bezna lipsei PUZ si PUG, 
reprezinta pentru Ion si Iulian Iacomi, o uriasa „bucata de 
cascaval”, din care ei rontaie cand vor! Ei pastreaza adrese 
ascunse, terenuri la care dau autorizatii cui si cum vor, 
blocheaza oamenii care vor sa investeasca si nu le pupa 
condurul. Pe scurt este o debandada fara margini, insa nu 
putea exista aceasta debandada, fara nevertebrate la 
urbanism! 
In Clanul Iacomi, „nevertebrata” este persoana cu care te 
stergi pe picioare, adica „carpa”! 
Exista un numar consistent de plangeri penale atat la Lehliu 
cat si la Dor Marunt, plangeri legate de abuzurile celor doi 
primari pe legea 50! 
Vor exista si articole legat de subiect, in curand! 
 
28) Este Petrica Filon tot o „masinuta de bani”? 
Vicele din Lehliu Gara, conform informatilor detinute, pe 
surse, detine fosta Discoteca Ibitza si Cladirea de la Drum 
aferenta proprietatii si o suprafata buna de teren, pe numele 
lui, dar de fapt totul este in proprietatea lui Iulian Iacomi. 
Asta inseamna ca si Petrica Filon este tot o masinuta de bani 
ca Puschiu Bradut, Danga si altii! 
 
29) De ce este lasat Razvani in totala degradare, 
dupa toate articolele? 
Pentru ca de Razvaneni, real, Primarului Iacomi nu ii pasa! 
Vine cu bani la alegeri si cam atat! Din cauza Prio / Bunge, 
in Razvani situatia este dramatica! 
 
30) Nu se poate face un material despre o sosea de 
centura pentru Lehliu? Viata este un Iad in Oras! 
Ocupati strict sa fure, cine sa mai faca planificare pentru 
strazi ocolitoare, tunele pe sub calea ferata sau lift in cocina 
(Spital)? In tot timpul liber care le ramane planifica 
omoruri, sapa santuri si au grija sa nu iti dea hartiile 
necesare functionarii, ameninta, etc. 
 
31) Se lasa impresia ca membri clanului Iacomi 
sunt oameni lipsiti de talent si nepriceputi! Cu 
exceptia furtisagurilor... 
Nu a fost pusa in nici un moment, sau discutata capacitatea 
profesionala a membrilor Clanului Iacomi. Au fost discutate 
strict apartenenta la Clan si faptele de natura anormala! 
Asta inseamna ca in caz de incendiu am certitudinea ca 
Rica, Purcarea si Ion Ciprian (de exemplu), toti trei 
pompieri, sunt la fel de capabili si bine pregatiti, ca orice alt 
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pompier si aici trebuie facuta distinctia clara intre meserie 
/ calificarea individuala a membrilor si Cotidianul 
Experimentul Lehliu, care acopera strict elementele de 
Crima Organizata. 
 
32) Exista oameni normali la cap in tot Clanul asta? 
Normali sunt toti, femeile frumoase si nu exista exceptii! 
Singurul element important este faptul ca nu a existat o 
scara de valori care sa pretuiasca munca, cinstea, datoria si 
raspunderea fata de consateni! Nu a existat Justitie, Lege si 
atunci cand faptele anti-sociale nu sunt pedepsite, nu sunt 
corectate, faptasii merg mereu mai departe! 
Lipsa Procurorului, Sefului de Post, Colonelului SRI, MAI, 
a facut toate aceste grozavii posibile! Buraga, Buraga si din 
nou Buraga! 
 
33) De sunt scumpe capsunile si ciresele la Ferma 
Imparatului din Ogoru, sunt mereu mai scumpe 
decat la piata? Daca tot le produc acolo! 
Ferma de cirese si capsuni nu are nimic de a face cu 
capsunile si ciresele! Nu are nimeni interes sa iti vanda tie 
ceva! Totul este doar o Mega escrocherie, gandita complex, 
mereu avida de zilieri, dornici sa se taraie precum ramele 
prin pamant! Sa vezi episoade fierbinti cu ciresele 
Imparatului. 

 
Puschiu Bradut este casatorit cu Iacomi Mihaela, sora celor 
doi Iacomi Iulian si Ion. Cu domiciliul in Ogoru, unde 
tocmai a construit o vila fara autorizatie de constructie (in 
Clan nu are nimeni nevoie de autorizatie) si nici nu sunt 
trecute in Primarii la ROL, ca sa nu plateasca impozite. Asta 
nu inseamna ca nu primesc actele necesare pentru diverse 
utilizari, tine strict de a nu plati impozitele pe cladiri! 
Construita in stil arhitectonic renascentist tarziu, cu accent 
pe simetrie, proportii si regularitate, vila „Puiului de inger”, 
asa cum este cunoscut in organizatie, prezinta si elemente 
specifice stilului Baroc, al luxului extrem, insa la interior. 
Construita in 2020, in cateva luni, viluta este realizata de 
Puschiu Bradut, care in viata lui nu a lucrat sau produs ceva 
util societatii si nu a avut venit, cu exceptia banilor din 
Primarii! 
 
Valoarea total a sumelor incasate de Pischiu Bradut, pe II 
Puschiu Bradut si pe celelalte firme din „Clan”, pe lucrari 
fictive sau realizate de el, insumeaza nu mai putin de 
3.500.000 de Euro, la cursul de 4,5 Ron / Euro. Acesti bani 
au fost drenati pe lucrari, „a la Puschiu”, in perioada 2006-
2021. 
 
Trei milioane jumatate de Euro a primit Puschiu, din banii 
care erau de drept ai Orasului Lehliu si Comunei Dor 

Marunt, 
Judecatorie sau 
alte institutii, 
aflate sub sfera de 

influenta 
Primarului PNL 
(fost PSD) Iacomi 
Iulian. 
 
Vila Puiului de 
Inger 

 

Se poate observa grija cu care a fost plantata la maturitate 
perdeaua de tuia in spatele gardului, pentru a proteja 
domeniul Puschiu de privirile indiscrete ale prostimii. 
Fara a avea cum sa justifice o singura caramida din 
constructie, financiar vorbind, Puschiu Bradut, este cel mai 
instarit om din Lacomi Land. Iliuta Vasile cu toata familia 
si inca cativa fermieri, adunati, daca strang de 30% din ce 
detine Puschiu! 
 
La fel ca in cazul lui Putin, averea Imparatului Iacomi Iulian 
nu sta pe numele lui! Aceasta sta pe numele sclavilor si pe 
numele Puilor de Inger, cele mai fidele slugi, primind in 
schimb nebanuite sume de bani, din care ei si familiile 
traiesc ca nabanii! 
 

 
Puschiu a tranzactionat cam 50% din toate magariile cu 
cladiri si terenuri realizate de Iulian Iacomi in ultimele doua 
decenii! 
Astfel, in localiatea Ogoru, fara ca oamenii sa stie, Puschiu 
detine blocuri intregi, terenuri intravilane si cladiri. 
Mai tot ceea ce a furat Imparatul Iacomi Iulian in loc Ogoru, 
a trecut pe numele lui Puschiu sau se afla inca pe numele 
acestuia. 
 
Astfel pe numele lui Puschiu, Ion si Iulian Iacomi au trecut 
toate fermele si cladirile din Ogoru, care au apartinut 
fostului IAS, cantina, blocurile de apartamente, birouri, 
adica tot ce nu era privat (construit si detinut de cei cativa 
sateni). 
Pentru a ascude proprietatile si pentru a nu plati impozite, 
toata Priamria Dor Marunt lucreaza non stop pentru a 
realiza jonglerii, asa ca singurii care platesc taxe suntem eu 
cu tine! 
Pentru a realiza tranzactiile cu cladiri si terenuri, Ion Iacomi 
a blocat realizarea PUG si PUZ pentru toata comuna. 
 
Vatafu Constantin si Joga Virgil, din cadrul Primariei Dor 
Marunt, au avut cea mai mare contributie in toata aceasta 
magarie, cu blocarea realizarii unui PUZ adevarat. 
Asa ca Dor Marunt are PUZ din 1980, iar autorizatii si hartii 
dau astia, doar pe spranceana!! 
 
Cel mai important element pentru Clan il reprezinta 
pastrarea localitatilor fara cadastre si PUG/PUZ, astfel ca 
membrii Clanului pot ascunde, pe adrese care nu sunt 
inregistrate decat la Primarie (in catalogul lor), Firme si 
Consortii, in a caror componenta se afla Puii de Ingeri, cei 
care manevreaza miliarde sau mai bune zis, grosul 
investitiilor Imparatului Iacomi Iulian. 
 
Atunci cand esti parte a unei afaceri care miroase, atunci 
cand speli miliarde si nu vrei sa se stie, cand vrei sa pui 
manuta pe banii Uniunii Europene, pe fonduri 
nerambursabile, trebuie sa ascunzi ce faci! 
 
Asa a ajuns Imparatul actionar la Rodagria, detinuta de 
Familia Pascu, Gloria si Andrei Pascu, Mihalcea Bogdan si 
Mihalcea Maricel (Director Certrom), si altii. 
Rodagria Asociatei are sediul ascuns de Clanul Iacomi, in 
Ogoru, iar schemele de asociere sunt atat de complexe, ca a 
fost nevoie 6 luni de zile sa le dam de cap! 
Ascunderea unor asocieri „secrete” este critica atunci cand 
speli bani si cand vrei sa adapostesti actionariatul legal, asta 
pentru ca Imparatul nu „face business”, daca actele nu sunt 
OK! 
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Rodagria Produce, ascunsa in Ogoru, in localitea in care 
normal ar trebui sa existe PUZ/ PUG si unde o adresa 
trebuie sa fie clar identificata, a fost plantata la un alt Pui de 
Inger din Clanul Iacomi. 
 
Foarte important pentru Puschiu ca toate transferurile 
imobiliare sa se realizeze in liniste, fara taxe, asa ca 
Interlopii au nevoie de doua persoane: 

1. Notarul Public 
2. Sef Anaf- Petrica Iavascu. 

Notarul public trebuie sa accepte magarii si ilegalitati, ca de 
exemplu, in contractul de vanzare specifici ca ai primit banii 
pe o cladire, acum 3 ani, cand tu o vinzi azi! Asta este un alt 
motiv pentru care IACOMI IULIAN si ION nu au folosit 
notariatul din Dor Marunt! Doamna Notar Carauleanu nu a 
acceptat mizeria Clanului! 
 
Seful Anaf, Petrica Ivascu, pus de Iacomi, este personajul 
principal care acopera toate faptele mirositoare ale clanului, 
scuteste de la plata pe cei din Clan si acorda suport si 
consultanta, legat de cum sa nu se plateasca taxe catre 
bugetul de STAT. Nu uita, singurii care platesc taxe suntem 
tu si cu mine! Ei, cei din Clan nu platesc nimic, doar 
incaseaza. 
 
Va prezentam mai jos fragmente din Extrasele de carte 
funciara emise in Octombrie 2020, cu proprietatile lui 
Puschiu Bradut. Pe site-ul nostru puteti vizualiza Extrasele 
de cartea funciara in forma completa! 
https://experimentullehliu.ro/2021/03/08/prabusirea-imperiuliu-
puschiu-bradut-masinuta-cu-bani/ 

 

 
 
Blocuri cu etaje, terenuri agricole, cat poate imaginatia 
cuprinde, cladiri, 5 masini (4 ca una a vandut-o acum cateva 
zile- un VW), familie grea, vile noi, lux si opulenta! 
 
Puschiu Bradut are o avere la care nimeni nu viseaza, pentru 
ca in general, cel care strange avere, munceste! 
Sa strangi avere fara sa faci nimic, este greu! 

 

 
 

 
 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/08/prabusirea-imperiuliu-puschiu-bradut-masinuta-cu-bani/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/08/prabusirea-imperiuliu-puschiu-bradut-masinuta-cu-bani/
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Pentru a intelege de ce arata Lehliu Gara ca un cotet de gaini 
trebuie sa intelegi modul de jefuire al numitului Iulian 
Iacomi, mod implementat si la Dor Marunt, sub atenta 
obladuire a lui Vatafu si Ion Iacomi. 
Lucrarea pe banii Primariei, musai de valoare cat sa fie data 
de Primar direct! 
Vine Puschiu sa o execute! O executa insa prost si doar 30%. 
Restul lucrarii se face la Toade Iacomi in curte, „ca si gura 
lui trebuie sa manance”! 
Vine Primarul care pune sclavii din Primarie sa semneze 
receptia si sa plateasca omului factura! 
Primaria plateste si vistieria se goleste! 
 
3.500.000 euro a capusat Puschiu Bradut cu Ion si 
Iulian Iacomi. 
 

 
 
Gardul de la Caminul cultural trebuia sa fie 
executat pana in capatul trotuarului.  
In schimb, Iacomi a facut doar o particica din el, acum total 
degradat, restul, pe banii Primariei Lehliu, a fost executat 
temeinic la Toader Iacomi acasa, in Loc Ogoru. 
 

 
 
In timp ce la Camin cimentul a fost doar de expozitie, fapt 
care se vede din filmare, existand o degradare vizibila a 
lucrarii, la Toader au fost puse 6 scanduri orizontale, ciment 
la greu, a fost folosit alt lac, iar la porti au lucrat baietii sa 
iasa in simetria perfecta. 
Zugraveli la Tribunal, umflate si in bataie de joc si alte sute 
de lucrari manjite si spoite. Asa a ajuns Orasul Lehliu Gara, 
Oras Martir! 
 

 
Puschiu Bradut este un hot care fura curent electric, asta 
pentru ca membri clanului nu sunt obisnuiti sa plateasca! 
Cu contoarele manarite, membrii Clanului platesc facturi la 
curent de 90 de ron, cand ei consuma de 6000 ron / luna! 
Puschiu insa a fost turnat si a trebuit sa mearga in fata 
Instantelor Prietene, care au clasat cazul! 

Asta este unul din motivele pentru care este important sa ai 
Judecatorul tau, Procurorul tau, etc! 
 
Tu daca furi un ou intri la puscarie! Ei daca fura milioane de 
euro se declara neinceperea urmaririi penale! Sunt aceiasi 
Procurori si aceiasi Judecatori! O lege pentru tine, alta 
pentru ei! 

 
 
De asta zice Joga Virgil (Urbanism Dor Marunt), ”Te duci 
degeaba la Lehliu la Judecatorie”, acolo unde Judecator este 
doamna Joga, verisoara lui Virgil! Si omul a avut dreptate! 
Stia ce spune! 
 

 
Romania nu este condusa de Presedintele Iohanis sau de 
Premieri, Romania este condusa de Buraga, de Ion si Iulian 
Iacomi, de SRI, oamenii de care nu afli nimic, de Col. 
Paduraru Adrian, Comandant ISU Calarasi, de Dragan 
Genoveva - MAI Arme si Munitii si de Xenofonte Purcarea! 
Astia sunt oamenii care conduc Romania, nu cei de sus! 

 
Miruiti cu pensii speciale, cu salarii 
speciale, cu program special de 
munca, acesti Oameni se afla in 
varful lantului trofic si doar ei decid 
ce si cum se face si daca se face! 
 
SRI are zeci de oameni de care nu stii 
nimic! Insa Ofiterii din SRI sunt 
ocupati strict cu propria bunastare, 
cu propria lor agenda, unde mai 
prind si ei un teren de 4-5 ha 
intravilan, sa aibe ”si puradeii lor ce 
sa manance”! 
Terenul peste drum de depozitul de 
materiale de constructii Ibitza 
apartine unui General din SRI! 
Hectare intregi! 
Toti sunt inruditi, se nasesc unii pe 
altii si ajung in 2021 sa se intrebe: „-
Cum Dracu de am ajuns aici?” Legat 
de situatia din Lehliu Gara. 
 
Puschiu Bradut, COnsilier in Primaria 

Lehliu Gara, care de fapt salasluieste la Ogoru! Ca sa vezi! 
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Puterea este la o mana de persoane incompetente, cum este 
Xenofonte Purcarea Prim Procuror Parchet, sau Col. 
Paduraru MAI-ISU, incapabil sa aduca o prelata pentru o 
macara. 
 
Acesti oameni, daca pot fi numiti asa, sunt vinovati pentru 
saracia din Judetul Calarasi. 
 
Daca Judecatoria, Parchetul, SRI, DIICOT erau institutii 
functionale, Primarii Ion si Iulian Iacomi sapau cu harletul 
in spatele curtii sa mai gaseasca cate un tubercul pentru 
ciorba, iar Puschiu Bradut lucra ca zilier la Bucuresti, la 
incarcat sacii in camion. 

 
Cu paguba la Judecatorie, Danut ne-a lasat exceptionale 
marturii legate de furturile Familiei Iacomi cu Gardurile de 
miliarde executate de Pompierii Militari din Lehliu, la Dalga 
Gara, prin una din firmele lui, drenarea banilor si 
impartirea acestora intre parti! Functionarea caracatitei, 
prin care sunt drenati banii din Primariile Lehliu Gara si 
Dor Marunt (miliarde), dar si suferintele pe care le-a 
indurat. 
 
Marian Danut, are un mesaj pentru cei din Clan, ca om de 
afaceri: 
 

„La cat v-am ajutat eu pe voi, v-ati batut joc!” 
 
Urmeaza dezvaluiri incredibile din Lumea Tenebroasa a 
Crimei Organizate Calarasene! 
 
O poza si un mic film! Mesajul este clar! Pentru a accesa 
fisierul video va rugam sa intrati pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/09/gagarin-vs-imparat-
ciocnirea-titanilor/ 
 

 
 

 
 

 

 
 
Nu au dat mult, doar 
vreo 35.000 de Euro, in 
genul de combinatie in 
care aduci 4 masini de 
piatra si spui ca ai adus 
15! Primaria plateste, 
Partidul primeste ceva 
maruntisuri la 
„donatii”, iar praduiala 

este impartita cu SC Nico Construct SRL, firma prin care 
zona Lehliu Gara - Dor Marunt este jefuita de bani in mod 
salbatic, de Clanul Iacomi si Liberalii flamanzi. 
 
In loc sa dea drumul la apa in comuna, sa faca un trotuar, 
Primarii Iacomi fac ceea ce stiu mai bine, fura! 
 
Partidul National Liberal Calarasi, a reusit sa stranga langa 
ei, toate Gruparile de Crima Organizata din Judet, iar 
rezultatele muncii Nico Construct si al Clanului Iacomi se 
vad peste tot in Judetul Calarasi. 
 

 

 
Cand ai de spalat bani fara sa se vada, cand ai de schimbat 
Ron in Eur, fara sa stie multi, ai nevoie de Banci! Mai precis 
de Zeitele din Banci! 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/09/gagarin-vs-imparat-ciocnirea-titanilor/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/09/gagarin-vs-imparat-ciocnirea-titanilor/
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Zeita este persoana infiltrata in Banca, infiletata bine, sotia 
lui X din Clan, care raspunde la „clape”, adica la telefon, 
ajuta la efectuarea operatiilor delicate, la acoperirea 
operatiilor suspecte sau la schimburi valutare la cursuri 
preferentiale. 
 
Zeitele sunt frumoase, mieroase si toarna tot, la cine trebuie 
si cum trebuie. Unele Zeite permit glume, altele perversiuni! 
Buraga Costel, Seful Politiei Lehliu Gara, stie foarte bine 

care cat permite, asta 
pentru ca si el are o zeita 
la Raiffeisen! 
 
In Lacomi Land fiecare 
membru al Clanului 
Iacomi are zeita lui! 
Buraga una, Sofian alta, 
Imparatul le are pe toate! 
Uneori, pe surse, auzim 
ca Imparatul Iulian este 
abuzat de zeitele 
obraznice din Lehliu 

Gara, Oras Martir. 
 

 
Puschiu Bradut este unul din cei 3 piloni ai Imparatului 
Iulian! Cu inclinatii Fascist Liberale, Puschiu vorbeste cu 
zeitele din Banca Raiffeisen Lehliu calm, duios si 
convingator. 
Astfel, el obtine un curs preferential la un schimb valutar, 
lucru care contravine regulamentului intern al Raiffeisen, 
tinand cont de suma si rezolva la rapid, coversii valutare cu 
Zeitele. 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza o inregistrare video in care 
puteti observa cum spala interlopii lui Iacomi banii, cu 
angajata bancii: https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-
zeita-fierbinte/ 
 
Dupa ce ii f–e in gura, Puschiu le transmite Zeitelor ca daca 
nu ii dau un curs preferential, „-Tu intreaba-i! Nu stam in 
loc nici noi de voi nici voi de noi!” Puschiu obtine cursul 
preferential cerut si schimba banii care erau destinati 
numirii Imparatului la conducerea PSD, adica spaga lui 
Codrin Stefanescu. 
Presiunea pusa pe angajata Bancii Raiffeisen, modul in care 
Puschiu se exprima si amenintarea voalata si cererile 
acestuia, reprezinta pentru Banca o grava problema de 
securitate! 
Asa vorbesc membrii Clanului de Interlopi Iacomi cu 
angajatele Bancii Raiffeisen Bank! 
 

In timp ce la Lehliu Imparatul danseaza Pinguinul cu 
Partidul, unde migreaza de la stanga la dreapta, la 
Raiffeisen in Austria, albinuta culegatoare, vesela si curata, 
danseaza Jerusallema!  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/ 
 

 
La Lehliu Gara, in timp ce angajatii Primariei cara votantii 
la vot, sa iasa Imparatul „king”, Alin Poiesteanu, acum 
Primar Liberal de Frasinet, danseaza „bombardierul”. 
 

Cunoscut Bombardier, Alin Ploiesteanu, a fost impins de 
Iulian Iacomi, Dan Motreanu si Emil Florian Dumitru la 
Primaria Frasinet, sa poata fura si bugetul acestei Primarii 
in totalitatea ei! 
 
Pana sa iasa Primar si sa-si descopere calitatile Liberal 
Fasciste, Alin zis Linut era Bombardier si participa cu Dinca 
Relu Aurelian (Zgaibant), ginerele lui Ion Iacomi si cadru 
MAI, la lupte cu tiganii din Razvani, cu bate, blocari de 
strazi, sabii si topoare, sau unde era trimis de Clanul 
Iacomi! 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza filmarea in care Primarul 
PNL Alin Ploiesteanu, bombardier al Clanului Iacomi, cu 6 
agenti de politie de fata, injura si ameninta un jurnalist! 
https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/ 

 
Asta mic si chel, care injura si ameninta, cu tricou rosu 
Louis Vitton, este Alin Ploiesteanu, Presedinte PNL 
Frasinet. In masina, la carat victimele, sub ochii MAI 
Calarasi, care veghea la buna circulatie a celor oprimati, 
Maracine, un marcant membru al Gruparii Iacomi si 
angajat la Primaria Lehliu Gara! 
 
Dormi linistit, Procurorul lor Xenofonte Purcarea nu 
doarme, lucreaza si noaptea sa ascunda si sa apere Crima 
Organizata Calaraseana! Tocmai a respins vreo 6 plangeri 
penale, nu prea intelege faptele! 

 
A trecut aproape un an de zile de la primele sesizari legate 
de impactul Infiltratilor Clanului Iacomi in structurile MAI, 
faptele acestora si ireala debandada din UM 0214 Lehliu 
Gara (Unitatea de Pompieri Militari). 
 
Au venit cei de la DGA - Serviciul Anticoruptie Calarasi si 
ISGU Bucuresti. 
 
Au fost documentate faptele, luate declaratii si de cateva zile 
incep sa se vada 
masurile 
corective luate de 
IGSU Bucuresti. 
 
Din surse, aflam 
ca Lt. Col. 
Gheorghe Catalin 
se pregateste de 
transfer, chiar 
daca cel putin 
pentru moment 
nu este clara 
locatia unde 
acesta va pleca. 
 
 
 

 
Plecata la verificari si eventuale reparatii, macaraua se va 
intoarca peste cateva zile la Lehliu, dupa care se va gasi o 
locatie la care acest utilaj sa stea acoperit. 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/
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Mai mult, ridicatorii de sarcina vor fi pregatiti din nou, sau 
mai bine zis, vor primi un alt nivel de calificare in domeniu. 
 

 
IGSU inca trebuie sa publice rezultatele anchetei de la 
Lehliu, Fundulea, Budesti si Calarasi. Este de asteptat ca 
Pompierii sa primeasca echipamente noi, chiar daca pana in 
prezent, nu au sosit NOMEX-uri noi (adica echipamente 
speciale de interventie - costum pompier conform). 
 

 
 
Nu este clar pentru moment daca se vor pregati Pompierii 
din Lehliu Gara pentru interventii speciale, in caz de 
incendiu la Rafinaria Bunge. 
 

 
In urma cu cateva zile a avut loc un exercitiu cu autoscara 
ISU Calarasi, la Cocina Lehliu Gara (Spitalul Orasului 
Martir). Autoscara a fost deschisa si au fost operate 
simulari, chiar daca drumul de la Calarasi dureaza 45 de 
minute, fapt ce face, real, interventia scarii tardiva. 
 
Este insa un lucru bun faptul ca Ofiterii de la Calarasi au 
gasit de cuviinta sa realizeze o simulare a interventiei si la 
Lehliu Gara, Oras Martir jefuit de Clanul Iacomi. 
 

Autoscara ISU Calarasi la 
Lehliu Gara! Oare cand va 
avea Orasul propria 
Autoscara la UM 0214? 
 
Jos, cu capotel rosu-
sangeriu, conducatorul 
Cocinei Clanului Iacomi - 
Pr. Dr. Econ. Danga 

Mircea, „masinuta cu bani” a Imparatului. 
 

IGSU Bucuresti a 
inceput sa anuleze 
pedepsele aplicate de 
Col. Paduraru 
sclavetilor, la nervi. 
Aceste anulari arata 

extraordinara 
incompetenta a 
Colonelului, care 
gaseste potrivit sa 
loveasca Sclavetii, in 
fapt fara vina! 
Gen. Maior Dan Paul 

Iamandi a tinut sa multumeasca Redactiei Experimentul 

Lehliu si promite masuri corective, atat de necesare in 
aceste vremuri grele! 

Incet, lucrurile se aseaza pe fagasul normal! 

 

 
 
Mai bine de trei decenii au trecut de la Lovitura de Stat din 
1989, realizata pe fondul nemultumirii populatiei, tinuta in 
bezna, frig si lipsuri. 
 
Mai bine de trei decenii, in care elita de atunci conduce 
acum Romania, inca, iar daca nu ei, prin odraslele lor, 
conduc si detin controlul. 
 
Pe site-ul noastru puteti vizualiza un material video in care 
propunem inlocuirea procurorilor calaraseni cu caprite, ce 
par la prima vedere mult mai eficiente! Materialul a fost 
filmat o singura data, pentru a nu stresa caprita, deci fara 
procesare: https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-
cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/ 
Calare pe ceafa clasei muncitoare, elita politica a ramas in 
varful lantului trofic, unde este si in prezent, realizand in 
fapt o schimbare de regim, relativ organizat cu un Stat 
aparent liber si aparent corect, in care ai liberatate de 
miscare si cam atat! 
 
In Baragan, la 33 de ani distanta, toata infrastructura de 
ferme agricole (zootehnia) a fost luata la baros, statiile de 
pompare distruse, pamantul a ramas concentrat in mainile 
a 10-12 persoane, pe fiecare comuna (vorbim aici de 
suprafete mari), irigatiile sunt si acum la pamant, iar 
oamenii, sunt obligati, fortati sa plece in cautarea unui viitor 
mai bun, care pe unde o vedea cu ochii! 
 

 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/
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Statul Roman a ajuns in toti acesti ani de conducere 
PNL/PSD o structura de Crima Organizata, sprijinita 
nemijlocit de Procurori si Judecatori, SRI, DIICOT, de la 
Bucuresti in jos. 
 
Totul este gandit si realizat in asa fel incat Statul Roman 
este facut sa il furi! 
Totul este de furat! Primarul nu trebuie sa aiba abilitati 
dovedite, cu exceptia vointei de a fura alaturi de haita! Vrei 
un creion? Suni un prieten care are un SRL si iti aduce el 
creionul magic, la un pret de 30 ori mai mare! 
 
Parchetul de pe Langa tribunalul Calarasi a ajuns sa fie 
cunoscut drept „Parchetul Xenofonte”! 
Totul, dar absolut totul, este de furat, de capusat, iar de 
faptasi, ascunsi sub hainuta politica, nu se atinge nimeni! 
Structurile sunt foarte bine stratificate si mecanismele 
periate vreme de trei decenii! 
Baraganul la 30 de ani distanta se afla intr-o stare de 
degradare exceptionala, lipsit de coerenta gandirii, macinat 
de furt si coruptie si condus de Crima Organizata, formata 
din Alianta PNL-PSD-Procuror- Judecator. 
 
Asa au devenit satele si comunele Calarasene, simple 
dormitoare, in care saracia, mizeria, neputinta si nepasarea, 
vin la pachet cu jaful si furtul total! 
Trei decenii pierdute si o generatie de oameni abandonati, 
real, de politicienii prea ocupati sa fure, sa se imbuibe. 
Insa nimic nu se putea realiza fara Procurorul corupt! 
 
Cati membri ai Clanului Iacomi au plecat la munca in 
strainatate? 
Am primit pe mail aceasta intrebare, acum cateva zile de la 
un cititor! Nici un membru al Clanului Iacomi nu a fost 
plecat din tara la munca, asta pentru ca au fost adusi aici din 
toata Moldova, unde au fost pusi la Spital, la bibioteca, la 
Ecoaqua, la Primarie, etc! 
 

 
Inainte de 1989, eliminarea analfabetismul in Baragan era 
foarte bine gandit si implementat, erau create zonal locuri 
de munca, exista o gandire unitara la nivel de PCR, se 
realizau irigatii si se facea agricultura! 
 
Nu auzeai de „ciopartitori” nu auzeai de copii omorati si 
aruncati in lacuri, nu auzeai sa sape o mana de idioti, zeci 
de lacuri, era o lume care tindea spre normal, atat cat era 
posibil! 
Politistul era Politist, nu interlop, iar de Procuror era bine 
sa nu dai! 
 
Marin Badea, membru al Clanului Iacomi, este persoana 
care ne arata incredibila saracie si esecul nostru al tuturor, 
in a apara si educa o clasa din societate, pe care noi, cei 
educati, avem datoria sa o protejam: copiii! Materialul The 
files are Failed, este un material exceptional, de geniu, 
motiv pentru care ii multumim domnului Badea, pentru 
daruirea cu care a realizat materialul, pe care il puteti citi in 
totalitate accesand linkul de mai jos: 
https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/ 
 

Dar ce face Masinuta cu Bani a Imparatului, numitul 
Puschiu Bradut, fara ocupatie, de trei decenii? Vacante 
salbatice in Dubai, Spania, Grecia! 
 

Marin Badea, cand a realizat materialul intitulat „The Files 
are Failed”, a vrut sa o arate bine pe Lascu Daniela, 
verisoara lui Lascu (pus de Iacomi) Primarul de la N. 

Balcescu, cel pus sa jefuiasca si sa albeasca bani pentru PNL 
si Clan. 

Pentru a arata 
exceptionala 

umanitate si 
daruire a numitei 
Mariana Stan, 
Marinica Badea 
saracul, nu are 
decat sa caute un 
contrast! Astfel el 
suprinde, in plina 

pandemie, 
disparitia Satului 

Romanesc din Calarasi, sau mai bine zis trei decenii de 
„Gogosel si Iacomi, de PNL si PSD”. 
 
Asa ca intamplator, pentru banutii primiti, Marin Badea, 
aparent doar o intalneste pe drumurile prafuite din Pelinu, 
pe Mariana Stan, iubitoare de adevar, ode pentru Ion 
Iacomi, care prin daruirea, talentul si sacrificiul ei, il 
copleseste pe Badea de emotii, pana la lacrimi! 
 

 
In Canada, copiii invata sa interactioneze cu lumea virtuala, 
insa totul este gandit ca atentia sa fie distribuita si la ceilalti 
membri ai echipei, care si ei lucreaza alaturi, fapt ce 
dezvolta atat lucrul in echipa, atentia distributiva cat si 
atentia la detaliile lumii virtuale, in permanenta miscare. 
Accentul este insa pe lucrul in echipa si pe distribuirea 
atentiei in mod coerent si constructiv. 
 

 
Dumitru Nicolae, Subprefect al PNL este analfabet 
functional (cu bac-ul manarit la 40 de ani), lipsit de 
experienta in management. Este strict un produs defect al 
Lumii Politice Calarasene! Din Al. Odobescu, vecin cu 
Eremia Nicolae (tot primar) tot din Al. Odobescu, vecin cu 
Xenofonte Purcarea si el cu casuta prin Al Odobescu… 
Analfabetismul functional implica lipsa capacitatii cognitive 
de a intelege o idee, atunci cand ea este prezenta! 
Pus Director ITM Calarasi, unitate unde a creat un adevarat 
dezastru, Dumitru Nicolae, zis Gogosel, a lucrat aproape de 
Clanul Iacomi, si Filipescu, iar in cei 10-15 ani de 
parteneriat, au ajuns la Prim Procurorul Xenofonte 
Purcarea, zis „Padrino”, omul din spatele Crimei Organizate 
din Calarasi, a Mafiei Politice. 

https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/
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Prim Procurorul Xenofonte Purcarea este omul din spatele 
Crimei Organizate Politic din Calarasi, persoana care are 
grija ca nici un membru al organizatiei sa nu fie cercetat, 
arestat sau condamnat. 
 
Cel mai bine protejat secret, cea mai ascunsa porecla, pe 
care pana si membrii organizatiei o restesc in soapta, 
Padrino, a ajutat atat PSD cat si PNL! Ambele partide in 
Calarasi, au ca principala activitate jefuirea banului public, 
sifonarea si asigurarea protectiei afacerilor lor, exclusiv! 
 

 
Toti traiesc ca niste nababi, lipsiti de griji, linistiti ca 
Padrino ii protejeaza si are grija de ei! 
Insa Padrino nu iarta, si nu lucreaza nici degeaba! 
 
Prim Procuror Xenofonte Purcarea, Prim Procuror Banescu 
Liliana, Prim Procuror Angelica Petrache si Prim Procuror 
Neagu Nicoleta sunt persoanele vinovate de saracia si 
dezastrul din Judetul Calarasi, Clanul Iacomi si inca cativa, 
capuse pe banii publici, fara a livra insa nimic folositor 
 

 
Persoanele lipsite de calitati reale organizatorice nu au 
capacitatea de a construi. Astfel, se poate observa cum 
Clanul Iacomi nu a reusit pret de doua decenii sa 
constuiasca nimic! In schimb, a sapat gropi, asa zise lacuri, 
in care sunt gasiti copii Calarasiului, morti, copii tinuti 
sclavi! 
 
In alte gropi ale Calarasului, Xenofonte gaseste alti copii 
morti, tot moarte suspecta, dar tinand cont de profilul 
politic al celor implicati, sunt lasate cu autor necunoscut, cu 
toate ca stiu toti ce si cum. 
 
La Dor Marunt, Primarii Ion si Iulian Iacomi au inceput sa 
sape gropi si santuri (la cei care nu „il halesc”, pentru a bloca 
accesul oamenilor din sat, care nu au votat cu ei! 
 
Sub pretextul unor lucrari serioase, Iacomi, prin Vicele 
Nuta cu Filip Micu Ioel si Joga Virgil sapa transee si 
blocheaza intrarea oamenilor in case! „Ca asa vrea muschii 
lor”! 
 

 
Face omul plangere la Buraga, plangere penala la Parchet in 
Lehliu si asteapta! Dupa x zile, insistente si alte presiuni, 
sunt trimise plangerile la Calarasi, unde Padrino, Xenofonte 
Purcarea, le trimite inapoi, ca nu au CNP-ul!? Asa cum a 
facut cu alte sute de plangeri penale pe numele Interlopilor 
Iacomi. 

 
Dar cnp-ul este pe 
buletinul atasat 
plangerii!!! 
Plangerea este intoarsa 
la petent si ciclul 
inchis! 
Astfel conform notei 
31/VIII-1/2020, Prim 
Procurorul nu gaseste ” 
codul numeric 
personal al 
petitionarului”! 
 

Lasate cu saptamanile, santurile sunt vazute ca o pedeapsa 
pentru nesupunere, in viziune Liberala, masuri impuse de 
Dan Motreanu tot PNL, pentru „aducerea la ascultare”! 
 

 
Doar se face, ca in Baraganul jefuit, Liberalismul Fascist nu 
prea prinde, asa cum Social Democratia bazata pe aceleasi 
hotii nu a prins! 
Pusi pe treaba, Iacomi, prin Vicele Nuta si Joga Virgil - 
Consilier Urbanism, incep baietii sa sape santuri, la toti cei 
care nu sunt cu ei, blocand astfel accesul oamenilor sau 
Pompierilor pe strazi! 
 
Fara a exista un 
mecanism de masuri 
corective, adica in lipsa 
Justitiei, a Procurorului, 
cei care fac rau, prind 
curaj si faptele 
antisociale escaladeaza, 
ating un alt nivel, fapte ce 
degenereaza, catre alte 
situatii. 
 
Clanul Iacomi, sapa gropi! 

 
Pe site-ul nostru puteti accesa o serie de inregistrari audio 
incendiare!  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-prim-
procuror-xenofonte-purcarea/ 
Materialul excavat este incarcat si carat, sa nu cumva sa ai 
idei obraznice, si sa astupi santul! 
 

 
Doi Viceprimari a avut Comuna Dor Marunt in ultima 
perioada. Grigore Mihail Nicolae, zis Meserie si Tudor Ioan 
zis Nuta. 
Cei doi Viceprimari au jefuit Scoala din Dor Marunt, unde 
au impartit intre ei tabla de pe scoala, inlocuita din cauza 
unei furtuni, caloriferele, parchetul, tevile si centrala. 
Astfel Viceprimarul Meserie si-a acoperit magaziile cu tabla 
de pe Scoala din Dor Marunt, iar Nuta a luat jumatate din 
tabla, caloriferele, centrala si tevile. O data ce au aparut 
informatii legat de calorifere in Experimentul Lehliu, Nuta 
a mutat caloriferele la matusa Florica, ca acum cateva zile 
sa le mute din nou la altii prin curte! 
 
Ion si Iulian, fura si ei de la aceiasi Scoala, prin care introduc 
cantitati uriase de motorina, in fapt ei returnand 
imprumuturi financiare, luate in nume personal si platite de 
prosti! 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/
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Clanul Iacomi fura de la copii, 
pentru ca ei sunt fara aparare, 
pentru ca prin natura 
responsabilitatilor, chiar 
Primarii ar trebui sa ii protejeze 
nu sa ii fure la drumul mare.  
 
Vicele Nuta cara saracul 
caloriferele si tabla, prin tot 
satul, ca nici el nu mai stiu pe 
unde sa le piteasca! 
Vicele Meserie, alt iubitor al 
PNL, a fost mai harnic si a pus 
tabla, pe magaziile din curte! 
 

 
Alt membru al Clanului Iacomi, Lt. Col. Gheorghe Catalin, 
ISU Lehliu Gara, fura de la morti si joaca banii la Mari 
Piticul la Bar (alt membru al Clanului Iacomi)! 
Plut. Purcarea Mihai si Plut. Ciprian Tudorel dreneaza banii 
din Primariile Lehliu si Dor Marunt prin Grand Construct 
(a lui Nemes Zaharia) si prin New Led SMD SRL, firma lui 
Gagarin, zis si Marian Nebunul, pe lucrari „a la Clan”! Adica 
bani tot de la morti! 
 
Astia in Dor Marunt jefuiesc scolile si sapa gropi! 
Asta este tot ceea ce a realizat echipa PNL / PSD a Clanului 
Iacomi. 20 de ani de cariera politica, incununata de furt, jaf, 
plosniteala si gropi! 
 

 
Se pregateste temeinic pentru a raspunde acuzatiilor de 
Genocid, insa nu aici, la Haga, la Tribunalul Penal 
International. 

 
Calarasiul fruntas la 
cazurile cu minori 
omorati si aruncati te 
miri unde, cu autor 
necunoscut. 
 
Al. Odobescu cu 
Xenofonte, Dumitru 
Nicolae, Eremia 
Nicolae si Lascu Ilie a 
oferit Judetului 
Calarasi doua decenii 
de desertificare 

social-economica, 
coruptie, mizerie si 
saracie. Insa 
localitatea nu are nici 
o vina! Ei au! 
 

Pe site-ul nostru puteti  vizualiza doua articole pe acest 
subiect:  

• Exceptionalul caz al Prim-Procurorului 
Xenofonte Purcarea 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-
prim-procurorului-xenofonte-purcarea/ 

• Extraordinara Aventura cu Prim-Procuror 
Xenofonte Purcarea in Lacomi Land alaturi de 
Marin Badea – EP. 2 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-
cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-
marin-badea-ep2/ 

Primul procuror din Europa, care in vreme de pace este 
acuzat de Crime Importiva Umanitatii si Genocid, 
Xenofonte Purcarea, Prim Procuror al Parchetului de pe 
Langa tribunalul Calarasi, zis Padrino. 
 

 
 

• Reducere a costurilor 

• Eliminarea riscului de contaminare cu COVID a 
Prim- Procurorului 

• Capra mananca plangerile penale, in amestec cu 
iarba. Pe reteta de furajare. 

• Capra mananca toate plangerile penale si nu 
comenteaza. 

• Capra, dupa incheierea mandatului, poate avea 
utilizare multipla, asa cum se poate vedea in 
materialul atasat. 

 
DISCLAIMER 
 
In prezentul material, caprita, pe numele ei Ciocolatina, nu 
a suferit abuzuri, este bine si nu a existat intentia de a speria 
sau abuza caprita! 
 
 
 

 

 

 

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 

 

 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-procurorului-xenofonte-purcarea/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-procurorului-xenofonte-purcarea/
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/
mailto:office@experimentullehliu.ro

