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Aproape doua decenii de jaf si furt in Dor Marunt, sub umbra Clanului Iacomi, 
au pastrat Comuna din inima Baraganului, Dor Marunt, intr-o totala stare de 
subdezvoltare. Orice intentie reala de a realiza o afacere, fara a da spaga 
corespunzatoare Primarului analfabet, este sortita esecului. 
Mare parte din tineri sunt fortati sa plece in afara tarii, in cautarea unui loc de 
munca, iar cand se intorc, sa construiasca o mica casuta, in Campia 
Baraganului trebuie sa plateasca Vola Primariei si Angajatul Primariei, la ora, 
sa vina sa mute o cupa de nisip, sau un palet de BCA, in timp ce Ion Iacomi, 
baga banutii in buzunarul rupt. 
Furturile in Primariile pastorite de Partidul National Liberal sunt exceptionale, 
ca ferocitate, volum si gandire. Continuarea la PAGINA 2 
 

 
 
Cum a ajuns Anca Simina Popescu, director la Antifrauda in MADR, chiar daca 
are 0 % experienta in Agricultura? 
De ce a oferit Judetul Calarasi atatia functionari in APIA/ MADR/ AFIR la 
Bucuresti? De ce nu in Ministerul Justitiei, MAI, Ministerul Sanatatii? 
De ce atata efort pe spuma PNL si PSD, sa prinda posturi de Director in APIA 
si MADR? Lupta este totala, eforturile uriase, totul insa in background, ascuns 
si cu un scop foarte clar: banii, Fondurile Europene si acoperirea cacatului, sa 
nu puta! Continuarea la PAGINA 5 

 

 

Imediat dupa Revolutia din 1989, Clasa 

Politica a transformat Romania 

Socialista cu o organizare relativ buna 

(administrativa), intr-o ciorba rece, fara 

gust, in care Unitati Administrative 

(Primarii), sunt conduse de persoane 

lipsite de calificare si experienta. Asa au 

ajuns Orasele din Romania, conduse de 

analfabeti, de hoti. Asa a ajuns Primarul 

sa coordoneze si sa dispuna dupa bunul 

plac, de personalul si bugetul Scolilor, 

Liceelor, Gradinitelor, Spitalelor si nu in 

ultimul rand al Orasului.  

Continuarea la PAGINA 6 

 

 
 
Dintre toate orataniile din Lacomi Land, 

una singura a indraznit, in mod public, 

sa ridice glasul impotriva Primarului 

Iacomi Iulian: Deputatul Dumitru 

Coarna. 

Cu toate ca il cunoaste bine pe Prim. 
Proc. Xenofonte Purcarea, zis Padrino, 
nasul Crimei Organizate din Calarasi, 
Deputatul Coarna ridica manusa si il 
plezneste public pe Xenofonte, sa faca 
treaba! Continuarea la PAGINA 7 
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Se fura tot, fiecare banut pleaca la Clan, iar farama care 
ramane in comunitate se datoreaza muncii celor cativa 
oameni care primesc firmituri, pentru a taia un copac, 
pentru a taia iarba si cam atat! 
Doua decenii de Iacomi, de PNL, de furt, de mafie, au fortat 
o desertificare reala in Baragan, in care doar Clanul traieste 
decent, cu toti membrii familiei, infiletati in Spitale, 
Gradinite, Biblioteci si Primarii. 
In Dor Marunt, daca nu dai spaga Primarului analfabet, 
daca nu dai partea Imparatului, ai portile inchise! 
 

Comuna Dor Marunt arata relativ bine datorita locuitorilor, 
care se ingrijesc de locuinte si de terenurile pe care le au. 
Comuna nu are apa curenta, nu are canalizare, nu are gaz 
natural, decat pe cateva strazi, si doar anul trecut, cu bani 
de la Guvern, au fost asfaltate ceva strazi, pe care acum 
Clanul Iacomi cu Nico Construct le strica, pentru a trage 
banii din conturile Primariei. 
 

Ion Iacomi a furat si fura, ajutat de Secretarul Comunei 
Vatafu Costica si Consilierii care au girat furturile. 
La sfarsitul anului 2020, mai erau cateva miliarde ramase, 
asa ca au gandit rapid o schema de a drena banii, pe lucrari 
fara relevanta pentru comunitate: garduturi, santuri si tevi 
ingropate. 
In loc sa dea banii tinerilor din localitate, sa planteze pe 
spatiile verzi flori, sa ii ajute sa-si dezvolte o afacere, sa ii 
ajute pe cei tineri sa intre in legalitate cu diversele 
constructii, Primarul Ion Iacomi si Primarul Iulian Iacomi, 
ajunsi primari prin frauda, au ales sa fure! Pana la ultimul 
banut este furat din Primarie, care capusata cu angajatii 
proaspat iesiti din puscarii si de membrii Clanului, este real 
paralizata de neputinta. 
Primaria cu angajat pe Situatii de Urgenta plateste bani la 
firme care sa le faca documente pe strategii si Protectie a 
mediului, plateste spagi camulfate in consultanta, 
angajatilor de la Consiliul Judetean Calarasi (Centrul de 
Creatie) si firmelor capusa. 
 
Pentru oamenii din comuna Dor Marunt, nu mai 
ramane nimic. 
 

Firme parazit prin care Iacomi dreneaza banii din Primarie: 
EURO SPA TRADING SRL 

 
 
ECO Clean Sal Serv SRL- Nicolae Balcescu- firma parazit 

 
 
SC Nico Construct SRL- firma parazit 

 
 
Pe surse aflam ca Drumul de la Pelinu a fost platit de doua 
ori, motiv pentru care pe numele numitilor Iulian Iacomi, 
Ion Iacomi si Vatafu Costica exista la DNA si DIICOT, 
depuse o serie de plangeri penale, legat de aceste fapte. 
 

SC New Led SMD SRL 

 
 
Ion Iacomi a spalat bani cu Gagarin (administrator New Led 
SMD), insa gardul a fost executat de Pompierii din Clanul 
Iacomi. 
 
SC Ideal Consulting SRL- firma parazit 

 
 
Detinuta de Poenaru de la Consiliul Judetean, firma strange 
lunar sume de bani de la cateva zeci de Primarii, pentru 
servicii inexistente. Banii sunt real cotizatii acoperite, pe 
care Poenaru Claudiu le realizeaza pe o firma in care angajat 
este doar el. In plus acesta mai primeste si salariu, la Centrul 
de Creatie si Cultura din Calarasi, patronat de Iliuta Vasile. 
 
Jumatate de milion de Euro aruncati pe nimic in 
DOR MARUNT. Bani dati in mare parte catre 
lucrari fictive executate in bataie de joc. 
 

Practic Clanul Iacomi 
a jefuit localitatea, asa 
cum Iulian Iacomi a 
jefuit Orasul Lehliu 
Gara, prin firme capusa 
si parazitii din Clan. 
 
Iacomi Iulian- lider al 
Clanului Iacomi- PNL 
Calarasi 

 

In loc sa aduca gazele in localitate, sa dea tinerilor 
autorizatii de constructie, avand in vedere ca sunt sute de 
cladiri ridicate fara autorizatie, Primarul Ion Iacomi lasa 
tinerii sa construiasca fara acte, iar ulterior foloseste acest 
aspect drept instrument de presiune, cu amenintarile de 
demolare aferente (daca sunt potrivnici). 
Cu cele cateva miliarde ramase de anul trecut, Ion Iacomi a 
decis sa execute cateva lucrari, de care nu are nimeni nevoie, 
pentru a justifica astfel banii cheltuiti (de fapt drenati din 
Primarie catre o firma apropiata, apoi intorsi catre firmele 
din familia Iacomi, prin facturi catre firmele lor). 
 

Cum furi in Dor Marunt? 
Dai banii pe santuri si 
tevi de care nimeni nu are 
nevoie! 
Au decis astfel sa fie 
realizate canale de 
scurgere a apei, iar la 
unele gospodarii sa fie 
montate doua bucati de 
beton si o teava ingropata 
in pamant. Asta este tot! 

Santuri si dale de beton inutile, puse in bataie de joc, pentru 
a justifica cheltuirea banului public. 
Fara a avea o necesitate reala, santurile sapate in bataie de 
joc reprezinta un pericol pentru copiii care se joaca pe 
strada, fara a avea insa un rol functional sau aplicatie 
practica! Asta pentru ca in Baragan, nu avem o zona 
deluroasa, ploi torentiale, care sa determine acumulari de 
apa, in cantitati insemnate, asa cum avem la deal. 
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In Baragan apa se scurge in pamant, fara sa fie necesara 
ingroparea de tevi, de dragul de a baga ceva, de a justifica 
banii! 
Pur si simplu lucrarea este inutila si reprezinta o palma data 
locuitorilor Comunei Dor Marunt, localitate in care 
Primarul fura alaturi de Viceprimarul Nuta pana si tabla de 
pe scoala, sau caloriferele din Scoala! 
Pe surse aflam ca lucrarea cu santuri si tevi ingropate a 
costat in jur de 200.000 de euro! 
 

 
 
Asa arata centrul Comunei Dor Marunt, lasat in paragina si 
folosit ca unealta de presiune, pentru cei cativa proprietari, 
unde terenul pe care sunt construite cladirile apartine 
Primariei. Centrul este o ruina si expresia clara a furturilor 
salbatice realizate de Vatafu si Iacomi. 
 

Asfaltul turnat anul trecut, cu banii de la Guvern si Firmele 
Prietene, este acum spart, pentru a face loc la scurgeri care 
duc nicaieri, fara sa fie necesare sau utile! 
Pe site-ul nostru puteti vedea filmari din centrul comunei: 
https://experimentullehliu.ro/2021/06/01/marele-jaf-din-dalga-gara/ 

 

Constructii in stil Renascentist 
la Dor Marunt 
Haos si debandada la 
Urbanism in Dor Marunt, unde 
Comuna este tinuta fara PUZ si 
PUG, cu acte din 1970. Lasata 

fara PUG si PUZ actualizat, la Dor Marunt Primarul 
Interlop si analfabet serveste prostimii care intreaba, 
justitie a la Clan, unde autorizatia si avizul, devin obiect de 
presiune si santaj. 
Asa arata Liberalismul Fascist in Baragan, unde nu conteaza 
ideologia, conteaza cat si cum furi. 

 
In timp ce evaluam incalceala si efortul Clanului Iacomi de 
a falimenta Ferma Domnita Maria, dupa cateva esecuri 
dureroase pentru ei, gruparea se indrepta spre ultima carte 
din maneca, MADR. 
Insa Iacomi Iulian trebuia sa fie sigur de reusita, avea 
nevoie de executie in stil fascist cu „arderea in cuptor cu pre-
gazare” ca la aia, sau echivalent actual- bilele Imparatesti! 
Nu voi intra aici in detalii, insa tentativa Imparatului a esuat 
lamentabil, dramatic, asta pentru ca a trisat de la bun 
inceput si a fost vazut, cum indeasa cartea in maneca! 

Foarte important este a se observa ca Partidul National 
Liberal, in special aripa Filipescu - Iulian Dumitrescu - 
Iacomi Iulian (apolitic si interlop oportunist) - Dan 
Motreanu - Emil Dumitru, au avut ca scop in mod 
exclusiv, furtul si insurubarea in functii in MADR 
si APIA, la nivel de Judet si Bucuresti, a 
apropiatilor. 
 

Emil Dumitru- a lucrat in MADR, pana mai ieri, cand a 
plecat Deputat, insa tot pe langa minister roieste, de unde 
fura cu nerusinare, pentru el si Grupare. 
Pentru detalii puteti citi articolul scris de Marin Badea: 
Dezvăluiri: Ajutor de pandemie, în valoare de 12 
milioane de euro, pentru fostul său șef și actualul 
șef al propriei neveste https://marinbadea.ro/dezvaluiri-
ajutor-de-pandemie-in-valoare-de-12-milioane-de-euro-pentru-fostul-
sau-sef-si-actualul-sef-al-propriei-neveste/ 

 
Dan Motreanu este Europarlamentar tot in Comitetul 
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, iar cand vrea 
legume proapete le ia de la Ion Iacomi din Legume cu Dor, 
de unde primeste ladite cu legume si pepeni zemosi si 
gustosi. Dan Motreanu este profesor de Istorie, fara nici o 
legatura cu Judetul Calarasi sau agricultura! 
Raducu Filipescu, poate cel mai mare hot al Baraganului, a 
jefuit si el cat a putut, acum ajuns epava, spera sa scape de 
puscarie, ajutat de Partidul iubit si drag. 
La umbra lor, cele doua slugi Ion si Iulian Iacomi, ultimul 
zis Imparatul, au furat si ei si fura, pe fata, cat pot, fara 
teama ca infunda celula la Solobozia, o data ce Prim. 
Procuror Xenofonte Purcare si Procuror Banescu Liliana ii 
apara si ii dojenesc colegial. 
 

Ajuns Deputat, Iacomi Iulian se trezeste in Parlament, unde 
are 0% activitate! Adica 0%! Insa ajuns la Parlament, 
Imparatul, intalneste alti prieteni din PSD, iubitori de 
profituri usoare, cu care se inhaiteaza si trec la treaba! Insa 
alte interese avea Imparatul, mereu agitat. 
Pe holurile generoase, Imparatul de Baragan gaseste 
Israelienii prieteni, cu fonduri nelimitate, dornici sa 
planteze marijuana, iar Imparatul, mereu dornic de 
aventuri se arunca cu picioarele inainte, mai ceva ca Hilfe! 
El mic, dar cu Campia Baraganului la deget, vine cu serele, 
zilierii si pamantul! Gruparea vine cu legea, insa le lipsea 
ceva! 

Ca sa vezi! Le lipsea 
procesarea! Si cine 
este cel mai mare 
procesator din EU 
de cannabis? Cine 
are cea mai mare 
capacitate de 
extractie, uscare si 
procesare / 
conditionare din 
EU? 

 
O mica caricatura cu Hilfe la concursul de Miss, mai ales ca 
Xenofonte Purcarea zis Padrino, dupa ce a fost pleznit de 
Coarna peste fata, a dat drumul la haita de lupi, sa 
navaleasca in exceptionale investigatii, la Cocina Clanului 
Iacomi din Sapunari. Sa vezi jumuleala! (nr. Sau cum 
spunea Imparatul: „-Sa moara mama ca te fac, iti bag bile, 
iti tai copii, iti dau foc….”) 

https://experimentullehliu.ro/2021/06/01/marele-jaf-din-dalga-gara/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-ajutor-de-pandemie-in-valoare-de-12-milioane-de-euro-pentru-fostul-sau-sef-si-actualul-sef-al-propriei-neveste/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-ajutor-de-pandemie-in-valoare-de-12-milioane-de-euro-pentru-fostul-sau-sef-si-actualul-sef-al-propriei-neveste/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-ajutor-de-pandemie-in-valoare-de-12-milioane-de-euro-pentru-fostul-sau-sef-si-actualul-sef-al-propriei-neveste/
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In loc sa faca legi, sa se ocupe de bunastarea Tarii, Iacomi si 
echipa PSD (atunci), incep una din cele mai complexe 
tentative de Legalizare a Marijuanei in Romania, sub 
aparenta necesitate si suferita reala a unor persoane, care 
nu au o solutie in medicina alopata. 
Asa s-au suit fiii lui Israel, calare pe cadavre in Romania 
prietena, cu FONDURI NELIMITATE. 
Si poate va intrebati care este legatura dintre Anca Simina 
Popescu, un inger si Iulian Iacomi, pe care ea, mica si 
gingasa, nu il cunoaste! 
Ei bine Anca, pe Emil si Danut ii cunoaste bine, poate mai 
bine decat trebuie! Dar la Simina Popescu, vom reveni. 
 

Iacomi a aruncat tot ceea ce a avut mai bun, insa a esuat, asa 
cum initiativa lor de a administra o pastila din Hasis, la 
fiecare durere de cap, insa pe banii Bugetului Casei de 
Asigurari si Sanatate, a esuat. 
Pe scurt, au venit unde trebuie, la procesatorul decis si 
hotarat sa ii ajute - Ferma Domnita Maria, unitate care ii 
astepta si inca ii asteapta! 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza extrase din plangerea 
penala transmisa catre Directia Nationala Anticoruptie pe 
acest subiect: https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-
simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/ 

 

Si ne prinde Gruparea pe picior gresit si ne arde! Noi 
suparati ca EVZ prin Mirel Curea, atunci Director, nu ne 
publica dreptul la replica si pentru faptul ca ne-a dat afara 
din biroul inghesuit in care salasluia, decidem sa il facem 
doctor in cannabis. Dreptul la replica este accesat de pe site-
ul domnitamaria.ro de 254.356 ori, in descarcare pdf, pana 
in 2020, cand a fost scos, o data ingopata initiativa in 
formatul in care era! 
Documentul il puteti vizualiza in intregime pe site-ul 
nostru, accesand link-ul de mai jos, mai jos extrase: 
 https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-
crima-organizata-si-clanul-iacomi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Va prezentam pe site-ul nostru cum a ajuns Mirel Curea, 
marele ziarist interlop, real o carpa cu care te stergi pe 
picioare de noroi, DOCTOR in cannabis, al doilea din 
Romania (ca mai exista unul)! Totul in 10 minute, prin 
cursuri online! https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-
simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/ 

 
Mirel Curea, Redactor Sef al EVZ, o simpla unealta in mana 
Interlopilor si pun pariu ca il citesti zilnic! 
Dar si Anca Simina Popescu este Doctor la 30 de ani, da 
Doctor in nimic! Si este foarte greu sa ajungi doctor in 
nimic, cu x mastere, cu x ani de experienta care real lipsesc, 
cu…..Dan Motreanu si Emil Dumitru. 
 

 
Infiletata de Dan Motreanu 
tot din Gorj, la MADR pe 
postul de Director Antifrauda, 
Anca Simina Popescu nu are 
nimic de a face cu Agricultura 
sau cu Ministerul Agriculturii, 
cu 0% experienta in domeniu! 
Ce aduce ea la MADR? 
Slugarnicie, frauda, 
combinatii si o dauna de 12,5 
milioane de euro, pe care sa 
vedem cine o plateste! 
 
Anca Simina Popescu ascunde 

apartamente si garsoniere nebanuite, in tot Bucurestiul, 
secrete incredibile, pe care le descoperim in episoadele 
urmatoare. 
Anca Simina Popescu este singura membra a Gruparii 
Iacomi care nu a avut relatii cu Imparatul in mod direct! 
Interesant nu? 
Sa vezi dezvaluiri aproape incredibile in urmatoarele 
episoade fierbinti cu Anca Simina Popescu si restul 
Gruparii. 
 

Si este trimis de Imparat, Buraga Costel, Sef al Politiei 
Lehliu Gara si Comandant al Serviciului de Securitate al 
Imparatului! 

https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/anca-simina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/
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Detalii pe site-ul nostru in articolul Cum verifica Clanul 
Iacomii prin MAI- Buraga Costel vulnerabilitatiile 
unei unitati private!  
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomii-
prin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/ 
 

Interesant faptul ca la noi, telefonic, la Ferma Domnita 
Maria, Imparatul cauta cocaina?! (vezi art Ministerul 
Afacerilor Interlope) 
Resemnat oare cu cele slabe, sa intentioneze Clanul cu 
Imparat cu tot sa treaca la „alea grele”? 
Multumita SRI, DIICOT, Ministerului Agriculturii, 
Ministerul Sanatatii, Structurilor Specializat din MAI, azi 
19.05.2021, nu consumam dimineata pe paine, crema de 
marijuana, iar fratii Evrei, iubitori de muribunzi si bani, 
sunt prea ocupati sa arunce bombe peste capetele 
Palestinienilor, sa omoare femei si copii, pentru a mai 
continua demersul de a face din Romania, un cap de pod in 
Europa, in ceea ce priveste introducerea si legalizarea 
Marijuanei, casca ochii mari, calare pe fondurile lor 
nelimitate! 
Romania asta, nu este chiar a nimanui! Este doar condusa, 
de trei decenii, de o clasa politica, formata din idioti si 
interlopi, in care cea mai importanta calitate, este sa sti sa 
furi! 

 

 
Dupa o performanta dezamagitoare, este timpul sa te 
intrebi: „Cinstit vorbind, care au fost cauzele?” 
Felul in care rezistam in fata criticii este crucial, 
mai ales in cazul unei persoane publice, Deputat 
sau Primar de Oras. 
 
O persoana care are realizari, isi castiga mandria acceptand 
provocarile vietii si face asta alocand resurse si timp, pentru 
ca realizarile sa fie importante si vizibile. O persoana cu 
putine realizari, va alege fie o sarcina foarte usoara, fie una 
imposibila. Insa ambele reprezinta doar un mod de a se 
eschiva, de la testarea reala a capacitatii individului. 
 
In vorbele Liberalului Iacomi Iulian, gasim cea mai pura si 
curata forma a Liberalismului, asa cum a fost ea inteleasa 
de Liberalii adevarati. 
 

In timp ce locuitorii din 
toate satele din Dor 
Marunt, Buzoieni, Razvani, 
Infratirea, Dalga gara, nu 
au apa potabila, nu au 
canalizare, nu au gaze, 
Clanul Iacomi dreneza toti 
banii din Primarii pe gropi 
si servicii de transport al 
unei mixturi asfaltice, care 
le va umple tot lor 
buzunarele! 
 
Sofian Costache nu are multa scoala, are insa scoala vietii, 
mai importanta decat toate. Munceste 12 ore pe zi, are 
angajati, administreaza mai multe activitati in paralel si 
ofera servicii si produse Orasului Lehliu Gara si Judetului 
Calarasi. Sofian este singurul prieten adevarat al Liderului 
Liberal Iulian Iacomi - zis Imparatul. 

Sub directa obladuire a Imparatului, Sofian a primit bani cu 
sacul prin contracte cu Primariile, insa pentru aceste 
contracte Sofian a muncit - a prestat servicii! Cel putin el are 
constiinta impacata si este bucuros ca munceste, iar azi, a 
stat 12 ore in tir, sa care mixtura asfaltica pentru Frasineni 
si Lehlieni. 
 

 
 

Sofian Costache a primit in urma cu cateva zile, din Dor 
Marunt, de la Primarul Ion Iacomi, un contract in valoare 
de 8688 de euro, pentru a cara 80 de masini in Dalga Gara 
- Dor Marunt, de la Infratirea (langa autostrada). 
 
Teoretic ar trebui sa avem 8 km pana la Dalga pentru 40 de 
masini si 8 Km pana la Dor Marunt. Daca punem si retur sa 
zicem 15 km/ cursa. 
15×80=1200km parcursi. Adica in jur de 500 ron / cursa, 
cand in mod normal costa 1500 ron! 
 
Nu ai ce zice, pretul foarte, foarte bun, insa nu ies gramezile 
si tonele, cel putin pentru moment. Oricum, frizura este 
ultimul lucru de care aveam noi nevoie in Dor Marunt. 
Daca luam in considerare faptul ca doar Sofian Costache, 
locotenentul Primarului, a ramas sa care 2 luni de zile 
materialul frezat pe A2, acesta va incasa in jur de 100-
120.000 de euro, de la Primariile arondate Clanului Iacomi, 
respectiv: Primaria Lehliu Gara, Primaria Dor Marunt, 
Primaria Frasinet, Primaria Nicolae Balcescu, etc. Adica va 
avea 100% incarcare cu flota de camioane, pana vine graul 
si porumbul. Vanduta la cupa, frizura valoreaza peste 2 
milioane de euro, acum ca este si albita in acte, oricum nu 
verifica nimeni. 
Nu este clar ce se va face cu frizura, cine o va pune, unde, pe 
ce bani, insa acum, aceste aspecte au o importanta mai 
mica. 
Pe site-ul nostru puteti accesa o serie de inregistrari audio 
incendiare: https://experimentullehliu.ro/2021/05/29/pnl-calarasi-
cruda-realitate/ 
• Primar PNL ofera declaratii incredibile presei! 

• Deconectarea Rafinariei Bunge de la Sistemul public 
de canalizare al Orasului - Iulian Iacomi, Primar PNL, 
fost Deputat si Sef PSD Calarasi, doreste publicarea 
unor puncte de vedere, legat de mixtura asfaltica 
praduita de Primarii. 

• Podul peste calea ferata - Incredibile declaratii ale 
liderului Liberal cu podul de lemn peste liniile CFR 

• Cum intelege un lider PNL sa comunice 
 

Atat de impresionat este Iacomi de Liberali, incat a pastrat 
pagina de facebook, unde imbratiseaza valorile Social 
Democratiei. 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomii-prin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomii-prin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/29/pnl-calarasi-cruda-realitate/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/29/pnl-calarasi-cruda-realitate/
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Probabil asa arata, adevarata iubire aratata de Liberalismul 
Fascist. 

 
Pe pagina personala, Iulian Iacomi a omis sa treaca la noul 
partid! A ramas tot pe cel vechi, unde apreciaza inca valorile 
PSD, cu toate siglele si postarile! 

 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza inregistarea video a 
interviului dat de dl. Deputatul Dumitru Coarna, despre 
afacerile Clanului Iacomi:  
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-
obraznica-si-lupul-hotoman/ 

 

Pai aflam ca tocmai ce a reusit sa mai infilteze o ruda, in una 
din Scolile din Dor Marunt, fapt care probabil, a solicitat 
multa atentie si negocieri cu cei din Clanul Iacomi. 
 

Ei bine, Emil Florian Dumitru, ala impus de la Bucuresti, a 
fost in Oltenita si a strans gunoiul aruncat aiurea, cu echipa! 
Dan Motreanu a fost sa imparta cateva pungulite cu produse 
specifice in Giurgiu, si cam asta este tot! 
 

 
Dan Motreanu - spate stanga, Ion Iacomi (al treilea din dreapta 

jos), Iulian Iacomi (spate dreapta). Poza din Lacomi Land.  
 

Dan Motreanu este asociatul lui Iacomi Ion in Legume cu 
Dor si cel care ajuta la „rezolvarea” problemelor cu MADR 
si AFIR.  
In rest liniste si armonie! 
 

Dupa ce a trecut Gagarin cu exceptionale dezvaluiri legat de 
Crima Organizata, de dusmanii partidului, se ridica valul de 
fum negru de pe mafia contractelor cu primarii manjiti si 
partidul, care este de fapt, in sine, o Grupare de Crima 
Organizata. 
 
Practic, te duci in partid sa furi! Asta este singurul tel, altul 
nu exista! 

Asa aflam de minunea 
de la Manastirea, unde 
Primarul Marian 
Mugurel, zic dusmanii, 
ar fi dat mai multe plati 
de 77000 euro 
aproximativ, pentru o 
lucrare care este real 
platita din bani EU, iar 
respectivele plati sunt 
facute cu scopul de a 
trage bani din Primarie! 
 

 
Gasim in sistemul de achizitii 
publice, mai multe plati cu 
valoare aproape identica (cu 
date diferite atat la contractare 
cat si la achizitie). Insa despre 
ce este vorba? 

 

 
 
Deci 60.000 de euro, pentru un teren cu gazon sintetic, in 
Comuna lui Alexandru Sahia, unde Primarul, zic gurile rele, 
ca a platit suma de 6+ ori, sa fie sigur ca ajung banii, la Nico 
Construct! 

  

  
 
La o prima vedere nu arata rau obiectivul, chiar daca la baza 
avem din nou, o constructie gen container, care vara se 
transforma in cuptor. Gazon sintetic, gard, grup sanitar, 
proiectoare, scaunele, deci pana aici totul ok! 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
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Asa ca sunam la Primarie, asta dupa ce am incercat faca 
succes, sa sunam Primarul pentru clarificari. 
Pe site-ul nostru puteti accesa fisierul audio cu discutia legat 
de cheltuielile cu Nico Construct SRL- la Manastirea, Jud 
Calarasi: https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-
scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/ 
 
Purtata de la bun inceput pe un traseu gandit cu grija, 
solicitam detalii legat de platile din 2019, chiar daca stiam 
ca platile sunt din 2020! Deosebit de important a se 
observa, ca atunci cand primarul fura, contabila stie! 
Trebuie sa remarc stapanirea de sine a doamnei contabil de 
la Manastirea, care a furnizat toate informatiile solicitate, 
fara ezitarea specifica persoanei care este constienta de 
nereguli si ilegalitati! Din discutie se vede clar, cum 
stapaneste situatia si acorda atentie la detalii! Discutia a 
durat aproape o ora, insa am taiat minutele goale, in care 
cele doua doamne au cautat informatiile solicitate. 
Ca urmare a discutiei, Marian Mugurel, a platit 92000 de 
euro pentru un teren de 77691 in contract, ceea ce pare Ok, 
daca te gandesti ca mai vrei sa pui in plus cate ceva! Deci 
nimic in neregula, cu exceptia faptului ca valorile prinse in 
SEAP nu corespund nici ca valoare, nici ca obiectiv si 
acopera un alt obiectiv (parcul tematic). 
 
In timp ce vorbeam de parcul cu gazon sintetic, aflam de 
parcul din Manastirea, realizat tot de Nico Construct SRL, 
firma preferata a fratilor Iacomi. 
Cand vad ce a realizat la Manastirea Nico Construct, raman 
fara glas! Aceeasi bani, aceiasi firma, insa alta finalitate! La 
Dor Marunt, cateva pietricele aruncate ici-colo si un 
gardulet la Primarie, iar la Manastirea, parc de nu a vazut 
Lehlianul! 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza reportajul facut cu dl. 
Primar Iancu Mugurel, la receptia parcului tematic: 
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-
obraznica-si-lupul-hotoman/ 

Prezentat de masinuta de Propanda a partidului, parcul este 
impresionant, cu scena, banci foarte bune calitativ, gazon si 
un spatiu foarte generos pentru cei mici. 
 

 
Parc Lehliu Gara - arata minunat la 
90000+ euro. Pana in 2050 va 
ajunge si el la 300.000 de euro si cu 
gazon. 
Sar banii din Primariile Lehliu si 
Dor Marunt ca din tiparnita. 
In Dor Marunt, pe lucrari „a la 
Iacomi”, au sarit 300.000 de euro 
din primarie in doi ani. 

 

 
 
Total bani primiti din Dor Marunt = 
300.000 EUR (aproximativ) 
 
Ce a primit Comuna Dor Marunt pentru 
300.000 de euro? Pai… 

Cel mai mult se fura in Lacomi Land 
la piatra, intretinere drumuri si 
reparatii drumuri! 
 
Strada pietruita doar cat a ajuns 
piatra, in strat subtire, cat sa nu fie! 
 
300.000 de euro, cheltuiti pe ceva 
piatra si gropi! 
 

Asa se face ca intr-o dimineata, Ion Iacomi, dornic sa mai 
cheltuie ceva din bugetul Primariei, a avut o idee geniala! 
Probabil ideea vine din Tiganasi, unde a vazut el cum pe 
ambele parti ale soselei sunt amenajate rigole de colectare a 
apei. Asa a gandit el o lucrare beton, de facut gropi si 
ingropat banii in pamant! 
 
Pe scurt, faci un sant, bagi o teava si acoperi santul inapoi, 
sau il lasi asa! Tu te faci ca faci treaba, banutul pleaca catre 
cine trebuie, iar dusmanii raman cu gropi in fata casei pe 

vecie. 
Realizate fara rost, fara sa fie 
necesar, asta pentru ca in zona 
noastra nu a mai existat pericol de 
inundatie, ploi abundente, mai ales 
ca la Dalga Gara spre exemplu, 
canalele sapate pentru protectia 
satului in partea de vest, sunt 
umplute cu gunoaie si gunoi de 
grajd! 
Asa au dat drumul la Dor Marunt sa 
sape santuri si gropi, de dragul de a 
sapa, fara o utilitate practica, estetica 
sau logica! Pur si simplu au ingropat 
sute de mii de euro in lucrari, in 
functie de cerintele Primarului. 

Sant sapat in bataie de joc si lasat asa pana a cedat si asfaltul 
pus anul trecut! 

 
Cei mai norocosi au beneficiat si de 
doua bucati de beton si o bucata de 
teava ingropata, chiar daca santul, 
teava si bucatile de beton, nu au nici 
o valoare, sunt inestetice, prost 
executate, lipsite de corenta si 
utilitate, strambe si inutile. 
Dor Marunt, comuna fara apa 
potabila, fara gaze, fara trotuare, 
fara canalizare, dar cu un Primar 
care fura, asa cum fura si fratiorul, Iacomi Iulian la Lehliu. 
 

Ei bine la Tiganasi, in Judetul Iasi, de unde Imparatul a 
adus doar latul si unde a vazut lumina zilei au existat ceva 
viituri, asa ca in comuna, au fost executate rigole, facute cu 

panta si beton, 
care sa preia tot 
surplusul de apa. 
 
Lucrare in 
Tiganasi, realizata 
in mod corect si cu 
raspundere 

 
 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
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Zic barfitorii, cum ca in Calarasi, sunt firme care fac ce vrei! 
Daca vrei sa faca treaba fac, daca vrei sa se prefaca ca fac 
treaba, se rezolva! Atata timp cat esti dispus sa negociezi 
partea ta la masa mica a blatului, gasesti mereu doritori sa 
te ajute. 
 

Angajatii Primariei 
au facut o poza de 
grup, pentru ca au cu 
ce sa se mandreasca. 
 
Putem concluziona 
ca omul sfinteste 
locul, indiferent de 

partid, de cata politica faci, sau de cate promiti ca faci! 
 

  
 

  
 

In Dor Marunt si Lehliu, nimic din aceste grozavii nu erau 
posibile, daca exista un Inginer, un Arhitect in primarie, 
care sa puna piciorul in prag, legat de lucrarile facute „la 
misto”, pentru a drena banii. 
 
Amanta, este membra a clanului, mereu urata, mereu 
murdara, gata sa se sacrifice pentru clan, recompensata cu 
cadouri, care iese mereu pe podium la concursul anual de 
Miss Amanta, cea care face treburile murdare, insa a nu se 
confunda cu Hilfe, care este o adevarata obraznicatura! 
 

In Dor Marunt, 
Joga Virgil ocupa 
postul de Consilier 
Superior Urbanism 
si el muncest intens 
si cu patima. Joga 
Virgil ocupa postul 
echivalent de 
Arhitect, chiar daca, 
nu are nimic de a 
face cu Urbanismul 
si Arhitectura. 

 
Dar sa vedem cum se comporta Joga Virgil, in situatii de 
stress, in prezenta unor femei. 
Amanta dezlantuita, fara masca in pandemie, fara vaccin si 
dornica de aventuri. Joga Virgil Arhitectul comunei Dor 

Marunt, a sapat gropi si a pus pietricele – video pe site: 
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-
obraznica-si-lupul-hotoman/ 
 

Aflam pe surse cum 
Primarul nostru iubit 
(Iacomi) tocmai a 
creat prima masa in 
valoare de 
aproximativ 10.000 
de euro, din rasina 
transparenta si 
pierticele, cu picioare 
executate din otel, pe 
comanda. 

 
Nu este clar daca a ales cu mana lui 
pietricele pentru masa, insa rasina 
si executia sunt fara cusur. 
 
Masa este gandita sa inlocuiasca 
mesele din lemn masiv, de la 
celebrul Han cu Limbrici sau 
Rustic, pe care il patroneaza si 
unde sunt planificate multe mese 
transparente si impresionante ca 
executie, asta pentru cele din lemn 
masiv sunt demodate. 

 
Insertie de lemn si pierticele de rau, atent alese, in rasina 
epoxidica, sa-ti ramana sarmaua in gura, in timp ce admiri 
reusita. 

 

 
Pai daca 500 de ml 
costa 30 de euro, 
atunci 100l costa 6000 

de euro. Daca pui lemnul, manopera si picioarele, realizate 
pe comanda speciala, ajungi la 8-9000 de Euro. Daca o 
cumperi este 10.000 de euro. 
 

Nu cu pusca trebuie sa vina Coarna in padure, unde Scufita 
Padrino ii apara pe Interlopi. Cu maiestria dansului trebuie 
sa vina Coarna, asta pentru ca Scufita este mai hoata ca 
Lupul Liberal Fascist si stie cum sa-l vrajeasca pe vanator si 
cum sa traga de timp, asta in timp ce atat Lupul cat si Scufita 
poarta hainute din kevlar, rezistente la gloante si 
impunsaturi! 
 
Asa ca distinsul Deputat Coarna trebuie sa invete sa danseze 
cu Scufita, la fel de bine sau chiar mai bine decat o face 
Lupul cel pervers. Un punct de plecare este Hyuna, mai ales 
ca Lupul prefera oitele tinere si fragede (la dans)! 
 

 

 
Consiliul Judetean Calarasi prin vocea Presedintelui Iliuta 
Vasile, zis Zeul Zeilor a deschis Cutia Pandorei la Ecoaqua, 
cu o rapiditate pe care nu o visam posibila! 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza raspunsul primit de redatia 
noastra de la Consiliul Judetean Calarasi, cat si raspunsul 

https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufita-obraznica-si-lupul-hotoman/
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dat de Rafinaria Bunge, despre acuzatiile de poluare 
(prezentat si mai jos): 
https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/ 

 

 

Pandora (în limba greacă Πανδώρα) a fost în mitologia 
greacă prima femeie de pe pământ. Ea a fost creată de zeii 
care, geloși pe Zeus care crease bărbații, au hotarât să creeze 
o femeie perfectă. Hefaistos, zeul meșteșugăritului, folosind 
apă și pământ, i-a dat corp și chip. Ceilalți zei au înzestrat-
o cu multe talente: Afrodita i-a dat frumusețea, Atena 
înțelepciunea, Apollo talentul muzical, Hermes puterea de 
convingere. De aici și numele său, Pandora însemnând în 
limba greacă cu toate darurile.[2] 
După ce Prometeu l-a imitat pe Zeus creînd el însuși oameni 
perfecți din lut, oameni cărora le-a dat viață cu razele 
soarelui[3] și cărora le-a oferit focul furat de pe Olimp, Zeus 
s-a simțit jignit de îndrăzneala acestuia și a decis să se 
răzbune. El l-a pus pe Hefaistos să creeze o cutie în care zeii 
au depus toate relele: cruzimea (Ares), aroganța (Poseidon), 
suferința/durerea (Hefaistos), vanitatea (Hermes), lăcomia 
și gelozia Herei, pofta trupească (Afrodita), ura (Artemis), 
lăcomia (Atena], bolile (Apollo), lenea (Dionis), tristețea 
(Demetra), teama, înșelăciunea și subjugarea muritorilor de 
către zei (Zeus) și, nu în cele din urmă, suferința și moartea 
(Hades). Doar Hestia (sau poate mai probabil Atena, zeița 
înțelepciunii) s-a deosebit de ceilalți zei depunând în 
această cutie Speranța.[3] 
Într-un fals acces de bunătate, Zeus i-a oferit-o lui Prometeu 
pe Pandora drept soție și cutia (Cutia Pandorei) drept 
cadou. Simțind că la mijloc este un șiretlic, Prometeu a 
refuzat cadourile. Zeus s-a îndreptat apoi către Epimeteu, 
fratele lui Prometeu, care, subjugat de frumusețea 
Pandorei, a acceptat-o de soție. Împinsă de firea sa curioasă, 
Pandora a deschis cutia și astfel toate relele din interior au 

scăpat și s-au împrăștiat pe pământ. Înfricoșată, s-a grăbit 
să închidă capacul, neobservând că singurul lucru care 
rămăsese pe fundul cutiei era Speranța. (sursa:wikipedia). 
 

Una dintre cele mai 
ascunse si murdare 
chingi, care il tine pe 
Iacomi Iulian pe scaun, 
indiferent de partidul la 
care migreaza, este faptul 
ca „Primarul” a acceptat 
ca Rafinaria sa deverseze 
in sistemul de canalizare 
al Orasului, ape reziduale 
poluate cu compusi 
chimici, metale, ape care 
nu aveau ce sa caute in 
Statia de Epurare a 
Orasului. 

 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza interviul cu Iulian Iacomi 
de la acea vreme, cand isi prezenta cu mandrie marea 
realizare:  
https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/ 

 
Mai mult decat atat, Rafinaria Prio/Bunge din Lehliu Gara 
a obtinut importante economii financiare, deversand apele 
partial epurate, cu pretul sanatatii noastre a tuturor. 
Rafinaria utilizeaza o imensa cantitate de apa, extrasa din 
puturi fortate si deverseaza zilnic apele poluate in paraul din 
apropiere, ape poluate pe care Ecoaqua, real, nu le 
epureaza, ca nu are cum! 
Apa deversata de Bunge, partunde in panza freatica si o 
contamineaza, fapt care a transformat zona Lehliu-
Buzoieni-Razvani (panza freatica) in supa chimica. 
Rafinaria BUNGE imbolnaveste locuitorii ORASULUI 
Lehliu Gara si pe cei din imprejurimi, cu fiecare ora in care 
functioneaza in prezenta configuratie. 
Apa poluata merge spre Dunare si nu numai, unde 
polueaza/ contamineaza toata zona cu metale grele si alti 
poluanti. 
In tot acest timp, rafinaria foloseste zilnic o cantitate de apa 
de doua ori mai mare decat foloseste intreg Orasul Lehliu 
Gara si comunele adiacente, apa pe care rafinaria o extrage 
curata, si fara contaminanti, de la mare adancime si evita in 
acest fel distrugerea instalatiilor proprii (prin contaminarea 
cu compusi chimici, metale, nemetale, care la caldura 
afecteaza iremediabil instalatiile). 
 

Rafinaria utilizeaza cuptoare in care arde cojile rezultate in 
procesul tehnologic, in vederea obtinerii aburului 
tehnologic, fapt care asigura importante economii 
financiare, insa cu pretul poluarii intregii zone, cu acceptul 
tacit al Primarului si Ministerului Mediului si Apelor 
Romane. 
Pentru cresterea randamentelor tehnologice, mai ales in 
timpul noptii, la Rafinarie sunt scoase filtrele, fapt care 
transforma aerul din zona Lehliu, in smog irespirabil. 
 

Noi am calculat o economie anuala pentru rafinarie 
de 10 milioane de euro! 
Pentru 10 milioane de euro anual, Primarul si Bunge au 
transformat zona in Iad, copacii se usuca, apa din fantani 
este (mai ales in zona Lehliu-Razvani) o supa chimica. 

https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/
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Trei elemente importante sunt de considerat:  
1) Rafinaria sa fie decuplata de la sistemul de canalizare al 
Orasului Lehliu Gara si sa i se impuna sa realizeze epurarea 
completa a apelor utilizate in statia proprie de epurare. 
2) Rafinaria sa fie obligata sa functioneze exclusiv pe gaz cu 
desfintarea cuptoarelor de coji, sau obligarea operatorului 
de a construi un furnal de 160m+, pentru evacuarea gazelor 
rezultate in urma arderii cojilor. 
3) Obligarea rafinariei sa utilizeze in Instalatii apa rezultata 
in urma procesului de epurare, fara deversare in lac sau rau, 
urmand ca slamul rezultat sa fie indepartat/ descompus, de 
firme specializate. 
 

In acest fel, structura de Crima Organizata care tine 
Rafinaria Bunge in functiune, pentru profituri uriase, este 
de facto destructurata, iar operatorul este obligat sa adopte 
masurile tehnologice necesare, pentru a epura apa 
corespunzator, cu riscul de a distruge instalatia, si 
echipamentele, daca nu epureaza apa pe standardele din 
EU. 
 
Clanul Iacomi, odata decuplat de la Rafinaria Bunge, devine 
cu adevarat un balast, implicit o tinta sigura si facila, pentru 
cele 160+ de plangeri penale, aflate in diferite stadii si 
procese. 
 

Mai jos va prezentam sesizarea transmisa catre Consiliul 
Judetean Calarasi referitoare la poluarea cauzata de 
Rafinarie:  

 

 

Odata deschisa Cutia Pandorei cine o mai inchide? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rafinaria Bunge produce milioane de euro profit, cu pretul 
sanatatii Lehlienilor. In orice alta tara din Europa, Rafinaria 
era inchisa si dezmembrata.  
Veniti pe reteta spagii si a pilelor politice, Rafinaria inca 
functioneaza fara a respecta dreptul al viata, al celor care 
traiesc in Baragan. 
Clanul Iacomi si Iulian Dumitrescu zis Albanezul au profitat 
din plin de avntajele milioanelor de Euro aduse de aceasta 
Rafinarie ca profit si drenate „la extern” in conturile 
corporatiei si ale Clanului. 
Acum Partidul, acelasi PSD are sansa indreptarii unei grave 
erori: Autorizarea Rafinariei Bunge. 
Imediat ce se reuseste decablarea Clanului de Rafinarie, 
Clanul Iacomi si Imperiul Albanezului se vor prabusi ca un 
castel de carti, iar pentru Orasul Lehliu va insemna un nou 
inceput, dupa doua decenii de furt si capusare. 

 

In data de 31.03.2021 la 9 am, are loc o sedinta 
extraordinara a Consiliului 
Local Lehliu Gara, unde 
pentru prima oara in 
memoria Consilierilor Locali 
a fost trimisa o scrisoare cu 5 
zile inaintea sedintei, asa 
cum este legal, fapt fara 
precedent la Lehliu, unde 
totul este rezolvat telefonic! 
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Subiecte fierbinti pe masa consilierilor, unde alaturi de 
Imparatul Iacomi Iulian, va participa Serban Nadejdea 
(secretar) si Petrica Filon (Viceprimar), azi iubitor de valori 
liberale. 
 

La Punctul 10, avem „Proiect de hotarare privind inchirierea 
unui spatiu in suprafata de aprox. 25 m2, aflat la parterul 
Casei de Cultura a Orasului Lehliu Gara, in vederea 
deschiderii unui birou Senatorial”. (Ciprian Pandea) 
Avem informatii legat de solicitarea PNL Calarasi, adresata 
Imparatului interlop, de a pregati un spatiu pentru biroul 
„rebelului” Ciprian Pandea! Fara a sta mult pe ganduri, 
Iacomi Iulian, gaseste sa ia o suprafata de 25 m2, din spatiul 
copiilor, mai precis din Casa de Cultura, in vederea 
inchirierii pe nimic, senatorului PNL Ciprian Pandea, 
senator care nu are nimic de a face cu Orasul Martir Lehliu 
Gara! 
Parte a procesului de Iacomizare, jefuirea copiilor, cu 
contracte mizerabile date prin scoli Clanului, lipsiti de 
interes real pentru urbe, membrii Clanului Iacomi, au ajuns 
sa dea pana si Caminul Cultural, bucata cu bucata, cui cere! 
 

Si el fost Presedinte PSD, Ciprian nu este un liberal fascist! 
Acesta se diferentiaza total de hotia si mizeria specifica 
procesului de Iacomizare, insa intrarea in Orasul Lehliu 
Gara, „cu japca”, arata incapacitatea membrilor PNL, de a 
respecta cetatenii si asa chinuiti de poluare si noroiul de pe 
strazile lasate de izbeliste. 
https://www.libertatea.ro/stiri/ciprian-pandea-ex-psd-s-a-inscris-in-pnl-
dupa-ce-l-a-desfiintat-pe-ludovic-orban-modul-in-care-face-politica-
doar-confirma-nulitatea-conceptiilor-sale-2890168 

 
-De ce nu cauta Pandea un spatiu de inchiriat, asa cum face 
orice om care se respecta? Pana si temutul interlop Barca 
Constantin a luptat in culise saptamani sa puna mana pe 
spatiul renovat de Sandu Petrisor, dat afara sa faca loc 
ilustrului deputat, membru al Clanului Iacomi. 
Alin Ploiesteanu, Ion Iacomi, Iulian Iacomi fura de la cei 
mici cu nerusinare! Acum a ajuns si rebelul Ciprian Pandea, 
din pozitia de Senator sa tanjeasca la singura zona neatinsa 
de Clanul Iacomi- Caminul Cultural! 
In loc sa avem unde duce copii sa se joace, sa invete, sa cante 
si sa danseze, in viziunea Liberalismului Fascist promovat 
de Iacomi Iulian, copiii vor trebui sa invete ode si cantecele 
pentru cinstirea sefilor, chiar in Camin! 
 
Intrebarea este daca va sfinti si Ciprian Pandea spatiul 
primit din Caminul Cultural, asa cum Barca Constantin a 
facut, cu sobor de preoti si slujba, icoane sfintite si tot alaiul, 
acum cateva luni? 

Tot in aceasta sedinta se va discuta si bugetul pana in 2022! 
Nici vorba de reducerile de salarii cu 30%, asa cum vroia 
Imparatul, asta dupa intense discutii in Primarie, unde 
angajatii suparati le-au sarit la gat, celor din conducerea 
Primariei. 
 

Se discuta din nou un Proiect de hotarare, prin care se 
inchiriaza suprafata de 30 m2, de langa Judecatorie, 
intravilan, suprafata pe care se afla in fapt, un container cu 
echipament electric! 
 
8m2 din 30 sunt ocupati cu un mare panou electric? 
 

Terenul in cauza de doar 30 
m2 este insa pe strada Valea 
Argovei, chiar in vecinatatea 
Judecatoriei. 
Nu a venit nici Ciprian 
Pandea, iubitor si el al 
valorilor liberale salbatice, 
sa liciteze pentru un teren, 
unde sa poata construi un 
birou cu elemente de 
arhitectura renascentista! 

Tot de la copii ciupesc! 
 

Distinsa doamna 
Secretar nu ne mai 
raspunde la telefon, asa 
ca am apelat la domnule 
Petrica Filon, Generalul 
Imparatului, pentru 
clarificari. 
 

Pe site-ul nostru puteti 
accesa inregistrarea 

discutiei cu Petrica Filon, Viceprimar si mana stanga a 
Imparatului in Primarie!  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/30/sedinta/ 
 

Intrebarea este ce cauta containerul pe terenul care trebuie 
licitat? Pe cadastru nu apare nici o cladire? Din poze pare 
conectat la medie tensiune! 
„Mă dusei la rîul sec, Dorul mîndrei să-l înec. Și-l 
băgai în valea seacă: Tulai, tulai, că se-neacă!„ 
De fapt ce liciteaza astia? 
 

Cautand pe facebook, 
am gasit o poza a 
Pinguinului alaturi de 
Imparat! 
 
Pe cat de educat este 
Narcis Vlad Barbu zis 
Pinguinul, pe atat de rau 
si las este Imparatul! 
 
La Dor Marunt, echipa 
din Primaria Dor 
Marunt, lucreaza intens! 
 

 

 
 
 
 

https://www.libertatea.ro/stiri/ciprian-pandea-ex-psd-s-a-inscris-in-pnl-dupa-ce-l-a-desfiintat-pe-ludovic-orban-modul-in-care-face-politica-doar-confirma-nulitatea-conceptiilor-sale-2890168
https://www.libertatea.ro/stiri/ciprian-pandea-ex-psd-s-a-inscris-in-pnl-dupa-ce-l-a-desfiintat-pe-ludovic-orban-modul-in-care-face-politica-doar-confirma-nulitatea-conceptiilor-sale-2890168
https://www.libertatea.ro/stiri/ciprian-pandea-ex-psd-s-a-inscris-in-pnl-dupa-ce-l-a-desfiintat-pe-ludovic-orban-modul-in-care-face-politica-doar-confirma-nulitatea-conceptiilor-sale-2890168
https://experimentullehliu.ro/2021/03/30/sedinta/
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Iulian Iacomi, Petrica Filon, Serban Nadejdea si ceilalti 
consilieri robotizati in Primaria Lehliu Gara au fost de acord 
cu acordarea unei bucati din Caminul Cultural catre doi 
membri PNL - Ciprian Pandea si Dan Motreanu (membru 
al Gruparii Iacomi). Oficial suprafata era de 25 m2, insa a 
scazut azi la 20 (in sedinta), ea real fiind de 38m2! 
 
Acum doua zile Serban Nadejdea a refuzat sa vorbeasca cu 
echipa redactiei Experimentul Lehliu, chiar daca am 
insistat, de pe mai multe numere! Serban Nadejdea este 
persoana care a facilitat inchirierea, lucru pe care noi il 
stiam de ceva vreme, tot din Primarie! 
 

 
 

Dan Motreanu, membru al 
Clanului Iacomi, asociatul lui 
Ion Iacomi in Legume cu Dor 
SRL, iubitor de legume 

 
La fel Ciprian Pandea, a 
refuzat sa comenteze si sa 
raspunda la telefoane! 
„Deci, legea spune sa pui la 
dispoziția alesilor (deputati de 

ex) un spatiu, daca il ai, dar nu face precizari clare despre ce 
spatiu si cum se realizeaza cedarea (gratuita, directa, prin 
licitatie etc.). Imparatul a testat varianta moca – daca tine, 
dar două voci de consilieri l-au făcut să se replieze (scoțand-
o pe Nadejdea la înaintare): „-Bine, cerem chirie. 
In timp ce evalua masa de roboti din Consiliu, Imparatul 
schimba priviri taioase cu Filonul de Aur (Petrica Filon - 
Viceprimar) si Serban Nadejdea, acestia temeinic pregatiti 
inainte, sa mearga totul uns! 
 
–Cat va spune evaluatorul!” (iti dai seama ca va fi la pret de 
bani de nimic…). Apoi, pentru ca existau două cereri 
(Pandea și Motreanu), tot Imparatul a venit cu solutia care 
evită licitația: oamenii sunt de acord, pentru a nu plusa nici 
un bănut, să imparta spatiul (care a fost remasurat – si nu 
mai are 25 de metri pătrați, ci doar 20).” 
 
El real are 38 m2 si este zona dedicata activitatilor pentru 
cei mici! Discutia era sa se ocupa Iacomi de tot, iar 
consumabilele sa ramana in sarcina Caminului Cultural, iar 
Primaria sa amenajeze doua locuri de parcare, special 
pentru Parlamentari, din cauza strazii care arata ca dupa 
razboi. Pe scurt, Iacomi Iulian a luat 38 de m2 din Caminul 
Cultural de la copii sa il dea lui Motreanu, membru al 
Gruparii Iacomi. 
 

Planul are ceva saptamani, acesta fiind si unul din motivele 
pentru care materialul cu copii a fost prezentat in 
„Renasterea Baraganului”. 
Serban Nadejdea nu a raspuns, pentru ca noi am transmis 
ce vom intreba, iar ea nu avea ce sa raspunda! Imparatul, 

chiar daca a aparut 
articolul, a mers pe linia 
specifica si nu a cedat 
interesului general al 
Orasului. 

 
Petrica Filon…. 

Pentru a arata lipsa de 
suflet, de interes real 
pentru urbe, cu Primarul 
care da copiii afara pana si 

din Casa de Cultura a unui Oras jefuit de haita de hoti pe 
care o coordoneaza, a fost introdus materialul in care, mare 
parte din elevii din material, acum la casele lor, au invatat 
la Casa de Cultura sa danseze, sa se joace, sa invete in clase 
de curs sau sa cante! Ei bine de maine, vor trebui sa invete 
imnul Liberal, alaturi de membrii ai Gruparii Iacomi! 

-Nu uita, nimic nu este intamplator! 
 

„Acoperirea lacrimogena (pregatita de ieri) – diversiunea 
pentru coarda sensibila a robotilor prezenti: 
 
Iacomi povesteste, în sedinta de Consiliu Local, cu glas 
tremurat si profund afectat, ca era Petrica Filon gata sa 
planga de emotie, cum un fost fotbalist lehlian, Nicu 
Minescu, decedat în iarna (de Covid), visa la un Club al 
Pensionarilor – chiar în Casa de Cultura, in partea de jos la 
intrare acolo unde Iacomi vrea sa dea aproape jumatate de 
parter PNL (o dorinta pe care, oricum, Imparatul Interlop o 
aflase – în vara lui 2020 – prin intermediari; și pentru care 
nu a gasit atunci timp și intelegere – dar asta nu mai 
povestește). Serban langa el stergea lacrimile care refuzau 
sa curga, zdrobita de emotie si amintiri! 
 
Iar acum, iata cuplul de intretinuti Pandea – Motreanu le 
ofera pensionarilor lehlieni, cu marinimie, dragoste si 
implicare, acces în biroul lor de 38 de mp, în afara orelor de 
program parlamentar. „Sa joace și seniorii o carte, o tabla 
sau un Poker mic” – cum a prezentat Imparatul generoasa 
oferta…  

 
Adica astia doi vor 
permite pensionarilor 
sa joace sah la ei in 
birou! Deci, iată cum 
capra, varza si lupul se 
pot impaca, spre 
multumirea tuturor: 
PNL servit ca la carte 
(pentru ambii 
solicitanti), evaluatorul 
vine cu un pret ridicol 
(dar incaseaza 
onorariul baban), iar 

pensionarii lehlieni pot juca table și carti intr-un cadru 
innobilat de doua persoane care nu au nimic comun cu 
Orasul Lehliu, dar care priveaza copiii din Lehliu si de 
amaratul de Camin Cultural! Cand au iesit din sedinta erau 
toti pleostiti, pentru ca stiau ce au facut!” 
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Important aici este sa retii faptul ca Iacomi, cu toate ca au 
existat 1500 de persoane care au intrat pe Experimentul 
Lehliu sa vada „Sedinta”, a continuat si a dus la bun sfarsit 
jefuirea Caminului cultural, unde fura spatiul tot de la copiii 
nostri, lasati in pandemie si fara amaratul de Camin! 
 
Interesant este faptul ca nimeni din Consiliul Local Lehliu 
Gara, nu a ridicat intrebarea justa: 
 
– Ce dracu cauta astia doi in Caminul Cultural? De ce nu 
merg la Dor Marunt, la Ion Iacomi, ca tot este Motreanu 
asociat cu Iacomi in Legume cu Dor? Cat sa mai furam de la 
copii, ca mai avem doar sa ii dam afara si din Scoala, ca 
oricum liceul este distrus? 
 

 
„Cheia acelui teren este chiar acel container cu traf si 
panouri de unde sunt alimentate mai multe obiective 
printre care si Judecatoria. Cand au renovat Judecatoria, 
Primaria a lasat intentionat sa se pozitioneze acel container 
acolo. Adica, Iacomi stia ce face. Acum, el aranjeaza ca prin 
una din Masinutele de Bani sa cumpere terenul pe nimic, iar 
apoi sa ceara chirie pe spatiul unde este containerul! 
Mutarea containerului este imposibila in geometria 
existenta acolo, o data ce terenul este vandut! 
Cine ia terenul va papa 5 decenii banuti moca de la cei care 
au acele echipamente. Adica bani cu efort 0! Planul este 
gandit de Imparat de ceva ani. Mai mult, mutarea 
containerului, implica un cost de aproximativ 30.000 de 
euro, sunt echipamente legate cu proiect, etc. Treaba 
trebuia sa se realizeze in liniste, cu Consilierii care sunt tufa! 
 
Asta este si motivul pentru care Iacomi (Primaria) a permis 
montarea echipamentelor acolo, fara a cadastra terenul si 
constructia, care acum este permanenta. Asa fura 
Imparatul, asta face toata ziua! 
Adica, totul este de furat! Mai mult, licitatia si actele, erau 
toate aranjate sa iasa in liniste! Asa se lucreaza la Lehliu, 
care ciripeste fie dispare de acasa, este batut, are parte de 
un incendiu, sau te trezesti cu Sofian Costache, cu pusca lui 
in gura, cu amenintari si tot tacamul! Azi Seful era catranit 
rau! Parca era dezbracat, umbla haotic si nu stia de ce sa se 
apuce!” (Angajat din Primarie, bucuros ca nu mai sunt 
taiate salariile cu 30%). 
 
Emil Dumitru- Sef de Partid, este de fapt in spatele 
impingerii celor doi in Lehliu, avand in vedere faptul ca 
Iulian Iacomi este scos pe linie moarta in Partid si 
reprezinta pentru tot PNL-ul o greutate de gat. Emil 
Dumitru, care a ajutat la inscaunarea Imparatului, iubeste 
foarte mult copiii, insa pe ai lui! Pe ai tai nu! (Vezi articolul 
„Sedinta”, legat de acest teren). 
„Propus de evaluatorul Imparatului la 10ron/ luna 

pret de inchiriere!„ 
 

„Nu se da batut pana nu rezolva!” Asa a rezolvat Clanul 
Iacomi Caminul Cultural, dat cu japca lui Pandea si 
Motreanu. 
Acelasi Emil Dumitru este oricand bucuros, ca alaturi de 
membrii Gruparii Iacomi sa trimita echipe de mercenari de 
la MADR sau Apele Romane, APIA sau ANAF, sa iti inchida 
afacerea. Real Organizatia PNL Calarasi, a strans toate 
resturile societatii si puscariasii din Judet. Gruparea Iacomi 
se incadreaza perfect in poza Liberalismului de Baragan. 
 

„Legat de cele doua conserve de carne cumparate de Iacomi 
de la magazinul lui Stamate, a facut asta sa aiba bon fiscal, 
sa vada ce firma are acum, sa il aranjeze cu Petrica Ivascu, 
controle, amenzi, ITM, ca el asa lucreaza! Adica nu a 
cumparat conservele pentru el, asta pentru ca are 
bucatareasa dedicata si nici la caine nu ii da sa manance 
conserve, asta pentru ca nici caine nu are! ” Acelasi angajat 
vesel. 
Si cand te gandesti ca sunt doar o mana de voturi la Lehliu, 
un Oras si o zona distrusa, fara industrie, cu ceva terenuri 
agricole! Orban mai lipseste sa deschida un birou in Lacomi 
Land! 
 

Iulian Iacomi nu are pe birou un calculator normal! 
El are un ecran pe care vede cateva camere video, 
pe care le alege in functie de cel care este urmarit!  
 
Vede cand iesi pe strada, cand duci cainele la plimbare, stie 
cand esti in benzinarie si cand mergi la spital, asta pentru ca 
asta face toata ziua, spioneaza din birou oamenii din Oras! 
In loc sa existe in Primarie o camera speciala pentru asa 
ceva, sistemul este chiar pe masa Primarului, care are ca 
principala ocupatie spionarea oamenilor capusati! 
 

In poza de mai sus se 
pot observa doua 
camere din Oras, 
sub atenta 
supraveghere a 
Imparatului (pe 
ecranul impartit in 4 
camere de 
supraveghere). 
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Cunoscut drept bordel al Clanului Iacomi, ANAF Lehliu 
Gara este o institutie parazitata de membrii Clanului si 
condusa de Petrica Ivascu zis Hilfe, cel mai detestat 
personaj din Orasul Lehliu Gara, alaturi de Buraga Costel, 
Sef al Politiei Lehliu Gara. 
Cel mai important element al unei Grupari de Crima 
Organizata este banul! 
Daca obtinerea acestora nu reprezinta o problema reala, 
pentru o Grupare bine organizata, spalarea banilor, albirea 
acestora reprezinta chintesenta succesului. Gruparea 
Iacomi a inteles aceste aspecte, chiar de la inceput, cand a 
avut de spalat mari sume de bani. Asa au ajuns la Bancile 
din Lehliu Gara si Serviciul Fiscal Orasenesc, transformat 
de Clan intr-un bordel, in adevaratul sens al cuvantului. 
 

Cel mai important 
aspect insa a fost 
aducerea in cele trei 
banci din Lehliu Gara a 
unor membri ai 
Clanului, la fel ca la 
ANAF, unde a fost adus 
de Iulian Iacomi 
domnul Petrica Ivascu, 
care strabate zilnic 
Baraganul, pentru a 
veni la Lehliu, sa ofere 
servicii de management 
adevarat! Adus pentru 

slugarnicie, Petrica Ivascu zis Hilfe, este nu numai 
incompetent, el este un adevarat dezastru pentru Ministerul 
Finantelor Publice, prin prisma ilegalitatilor girate si 
implementate alaturi de membrii ai Clanului Iacomi. 
 

Demarat in urma cu ceva ani, procesul de culegere a 
informatiilor a luat urma banilor, cu inregistrari si 
urmarirea fluxurilor financiare in interiorul gruparii. Astfel 
la Spitalul de Psihiatrie, in biroul Directorului Financiar al 
Spitalului Sapunari, numitul Gavrila Ion zis Hilfe lucreaza! 
In timp ce il urmaream pe numitul Nemes Zaharia, alt 
membru al Gruparii Iacomi, prin care Imparatul a drenat 
mai toti banii din Primariile Dor Marunt si Lehliu aproape 
un deceniu, ajungem la contabilul lui Nemes Zaharia 
(Director SC Grand Construct SRL), la Gavrila. 
 
FOST DIRECTOR ANAF, in locul lui Petrica Ivascu, Gavrila 
se afla campat alaturi de Imparateasa la Spitalul Sapunari, 
unde a fost infiletat ca Director Financiar! Atentie insa, 
Gavrila, Ivascu si Gheorghe Constantin apartin unei alte 
parti din Clanul Iacomi, numiti Gulerele Albe! Oameni 
educati, curati si respectati, astia trei reprezinta liantul 
dintre Zeitele din Bancile din Lehliu si restul Gruparii! Nu 
uita, totul se reduce la bani! 
 
In timp, cu microfoane la Gavrila in birou, aflam lucruri 
minunate, unele picante rau de tot, insa intre acestea, unul 
savuros! De fiecare data cand Nemes venea la Gavrila cu 
acte sau pentru discutii, unul dintre ei incuie usa biroului! 
 
De la infiltratii din Spital aflam ca Nemes merge la Hilfe! In 
2020 apare si porecla de Hilfe, soptita in liniste si cu frica! 
Insa nu stiam exact cine este aceasta Hilfe, pana cand 
primim in clar confirmare: 
 
” Hilfe este un fel de stewardesa, de sex masculin, calificata 
insa, mereu urata si dezgustatoare, cea care a fost la Bordel 

(ANAF Lehliu Gara n.r.). Hilfe face tot ceea ce tine de bani, 
adica ii spala si tine contabilitatea, aranjeaza executiile 
dusmanilor la cerere, pentru a lichida pe unul si pe altul si 
cel mai important, Hilfe descatuseaza inhibitiile de natura 
sexuala pe care nu ti le permiti nici cu amantele din Clan! 
Asta este motivul pentru care unul dintre ei incuie usa! Insa 
nu Hilfe o incuie! Nemes o incuie! Cel mai probabil o face sa 
nu fie suprins inauntru cu Hilfe, care real este o 
obraznicatura! De exemplu cu o amanta nu te incui ii birou, 
chiar daca si astea sunt urate cu spume! 
Hilfe nu cere bani pentru prestari! Stie ca va fi platita 
regeste, pentru ca este profesionista si aduce Clanului 
satisfactii inimaginabile pentru muritorii de rand! Hilfe este 
platita si apreciata de Clan si tinuta in functii! Gavrila Ion 
Directorul de la Sapunari si Petrica Ivascu sunt Hilfe in 
Clan! ” 
 
Pe site-ul nostru puteti vedea un extras din reportajul 
DIGI24 in care Ion Gavrila se balbaie cu gratie: 
https://experimentullehliu.ro/2021/04/01/anaf-lehliu-gara-bordelul-
clanului-iacomi-ep2/ 
 
Aici astepta Gavrila echipa pentru puci, echipa care insa nu 
a mai iesit la apel! Asa ca a trebuit Gavrila sa faca pe prostul, 
lucru care nu a iesit, asta pentru ca un om inteligent nu 
reuseste in veci sa para prost! Gavrila si Ivascu sunt cele mai 
„aparate” asset-uri ale Gruparii, pe linie de importanta cu 
Procurorii Clanului - Xenofonte Purcarea zis Padrino si 
Banescu Liliana - Zeita din Parchet! 
 

 
Daca in Clan femeile sunt Zeite, mereu frumoase, atente si 
iubitoare, mame si sotii adevarate, barbatii sunt Sclavi, 
Slugi, Amante si Hilfe. 
Dinamica acestor porecle tine si de nivelul de educatie 
precar al membrilor Clanului Iacomi, insa important a se 
retine ca porecla este pentru „mascul”! 
Putem deduce faptul ca „femeia” este in fapt o victima a 
Clanului, implicit trebuie sa beneficieze de intelegere si 
compasiune daca este fortata sa lucreze pentru Clan! 
Insa de unde vine Hilfe? Astfel in urma unui intens proces 
de cautare gasim sursa poreclei: filmul Lupul de pe Wall 
Street ( The Wolf of the Wall Street). 
 
Pe cale de consecinta se poate constata ca porecla este 
derivata din acest film, unde Hilfe este o stewardesa 
frumoasa, educata si fina! Putem astfel deduce ca Petrica 
Ivascu si Gavrila Ion sunt Hilfe de Baragan in Grupare. 
 

SC Grand Construct SRL, firma de casa a Imparatului, a 
drenat mai tot bugetul Primariilor din Lacomi Land, pe 
lucrari gen: pune pisoarul - scoate pisoarul - pune pisoarul! 
Contabil la SC Grand Construct, temutul Interlop Gavila 
Ion, Hilfe de Baragan! 
Exceptionala lucrare de la Scoala nr 1 din Dor Marunt, 
executat de Nemes Zaharia, cea mai jefuita unitate 
din Judetul Calarasi. 
 

Iacomi Iulian are la BCR cel mai de incredere om din Clan. 
Fost asociat de afacere, alaturi de Familia Directorului BCR 
Lehliu, Iacomi a jefuit bugetul Primariei Lehliu, prin Eco 
Salubritate, in relatii total nepotrivite tinand cont de functia 
detinuta de acesta ca Primar! 
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https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/jaf-de-100-mil-euro-in-baragan/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/jaful-din-banii-public-ep1-fictivii-mai/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/
https://experimentullehliu.ro/2021/04/05/itm-calarasi-prostituata-la-lucru/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cu-prim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marin-badea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/jaf-de-100-mil-euro-in-baragan/
https://experimentullehliu.ro/2021/04/05/itm-calarasi-prostituata-la-lucru/
https://experimentullehliu.ro/2021/04/05/itm-calarasi-prostituata-la-lucru/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/
https://experimentullehliu.ro/tag/judetul-calarasi/
https://experimentullehliu.ro/tag/iacomi-iulian/
https://experimentullehliu.ro/2021/05/03/crima-organizata-in-calarasi/
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasi-cocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacurile-clanului-iancomi-iulian-ion-xenofonte-purcarea-gadea-daniela/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/25/infiltrarea-bancilor-private-din-lehliu-gara-de-interlopii-din-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/25/infiltrarea-bancilor-private-din-lehliu-gara-de-interlopii-din-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/25/infiltrarea-bancilor-private-din-lehliu-gara-de-interlopii-din-clanul-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/exploziva-carpetare-cu-asfalt-a-crinului/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
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Cele mai murdare secrete, niciodata rostite cu voce tare! 
Pentru Clanul Iacomi, BCR Lehliu Gara nu are nici un 
secret. Pana si paznicul este ales atent atat la BCR cat si la 
Raiffeisen, cu aprobarea clanului! 
Zeita din BCR tine contabilitatea temutului interlop pistolar 
Sofian Costache, spaima Lehliului, ala cu masina de 
100.000 de euro! 
Gavrila si Ivascu - elemente critice in Lumea Crimei 
Organizate 
La ANAF Lehliu Gara, este debandada! In loc sa se ocupe de 
colectarea taxelor si impozitelor, Ivascu cu Gheorghe 
Constantin se ocupa exclusiv de aranjamente pentru ei, 
clientii lor si Crima Organizata din Lehliu, unde Clanul 
Iacomi detine controlul! Asa a ajuns ANAF LEHLIU sa 
ceara doamnei Iordache Elena, iesita la pensie, Sef de 
Departament ANAF Lehliu, sa le faca situatiile pentru 
ANAF Calarasi, acestia foarte ocupati cu propriile 
aranjamente, fara timp pentru indatoririle zilnice. 
Ivascu si Gheorghe Constantin au aranjat cu Imparatul si 
Operatiunea Cotofana, de care Gheorghe stia, chiar daca 
Ivascu a mediat cu Imparatul, in calitate de Hilfe! Asa a 
ajuns Iordache Elena la puscarie, in arest, femeia care „din 
mila”, facea inca situatiile celor doi Directori din Lehliu, 
lunar! 
Problema este cum a avut acces la toate situatiile financiare 
Iordache Elena, daca nu mai lucra la ANAF?! Este vorba de 
date confidentiale! Ceea ce se intampla la Anaf Lehliu Gara 
este fara precedent in Istoria moderna a Romaniei! 
 

Fiecare angajat al ANAF Lehliu tine contabilitatea la X firme 
in privat! Acest lucru nu este rau sau ilegal, pana la un 
anumit punct! 
Ce face insa Ivascu depaseste imaginatia! 
Redactia Experimentul Lehliu a calculat ca Ivascu Petrica a 
cauzat in perioada 2015-2021, bugetului statului, o „gaura” 
in valoarea de 8.273.224 lei (1.698.813 euro), prin 
acordarea ilegala a esalonarilor la plata a datoriilor, pentru 
firme din Clan si prin neincasarea unor datorii uriase, fapt 
care a creat exceptionale dezechilibre la nivel de incasari 
bugetare! 
 

Mecanismul este simplu! In timp ce oamenii de rand sunt 
executati pentru 50 de Ron, cu blocari de conturi, pentru 
Clanul Iacomi, plata de taxe este facultativa, bineinteles 
pentru comisionul corespunzator! 

 
 

 

 
 
Asta inseamna ca in Lacomi Land, agenti economici aduna 
datorii uriase de miliarde, datorii care sunt esalonate pe zeci 
de ani, cu suma in bataie de joc, fara a fi executati silit, sau 
deranjati cu un telefon, in timp ce oamenii simplii, 
muncitorii, sunt zdrobiti si pentru 10 lei! 
 

 
 
Gheorghe Constatin este Insp ANAF Lehliu, mana dreapta 
a lui Ivascu, iar cu 8IGHTY8IGHTY FASHION SRL, a pus 
Gheorghe bomboana pe coliva! 800 ron pe luna esalonare 
pe 75 de ani, la o datorie de 359.961 ron! 
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Suma de 8.273.224 lei (1.698.813 euro) a fost calculata de 
noi numai din aceasta activitate a numitului Ivascu si 
Gheorghe. 
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrari audio cu discutia 
avuta cu dl. Ivascu zis Hilfe si cu Gheorghe Constantin. 
https://experimentullehliu.ro/2021/04/01/anaf-lehliu-gara-bordelul-
clanului-iacomi-ep2/ 

 
Gavrila nu raspunde la telefon nici ars cu ceara! 

Cel mai bine este sa o lasam pe doamna Maturaru, acum la 
pensie, om care a lucrat o viata in ANAF Lehliu Gara, sa ne 
povesteasca. 
 
„Este trist ce citesc despre oamenii care au ocupat functiile 
sub juramant ca vor respecta legile tarii. Sunt de profesie 
economit si conform Constitutiei Romaniei, ROI, Codului 
de conduita a functionarilor publici, Legii nr.188/1999 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul 
fiscal, Codul de procedura fiscala, Normele metodologice de 
aplicare a acestora si legislatia in vigoare, am anuntat 
conducerea ANAF de la nivelul teritorial pana la nivelul 
central despre abaterile de la legislatie si formele de 
discriminare la care sunt supusa din 1996 de colegii fara 
pregatire de specialitate in domeniul finantelor publice 
locale si centrale. Totul s-a intors impotriva mea si a familiei 
mele. Sunt multe de scris. Din dorinta si cu buna credinta 
am invatat colegii de la ANAF si toti cetatenii contribuabili 
ai Bugetului Local si Bugetul General Consolidat al Statului 
Roman sa respecte legile indiferent ce culoare politica au 
conducatorii tarii. Din motivul prezentat am fost 
discriminata ajunfandu-se sa se atenteze psihic si fizic 
auprea persoanei mele si a membrilor familiei mele. Multi 
au considerat ca se poate si asa, fiind protejati de 
conducerea supetioara. Cu cateva luni inainte de iesire la 
pensie am descoperit ingineriile fiscale din evidenta fiscala 
efectuate de huliganii, alcoolici si evazionistii, tocmai de cei 
care verifica si administreaza veniturile statului roman. Este 
un grup bine organizat sustinuti fara sa verifice sesizarile 
facute conform legislatiei in vigoare pentru abaterile care le 
efectuieaza fara teama, facandu-le celor incomozi ca nu sunt 
ca ei referate mincinoase. Imi contestau Diploma de licenta 
obtinuta in septembrie 1985 la ASE Bucuresti – Facultatea 
Finante Contabilitate, insa diplomele cumparate de peste 
50% dintre functionarii publici din cadrul ANAF Calarasi, 
dupa spusele de Directotul General Executiv al fostei DGFP 
CALARASI, nimeni nu le contesta. Cei care nu stiu colegii 
de facultate , nu au vazut poarta facultatilor care le-au 
absolvit cu diplome de licenta sunt promovati in functii de 
executie si functii de conducere cu maximum de salariu. Eu 
am ajuns dupa examele corect sustinute pentru functiile de 
executie si conducere, cu salariu de merit datorita pregatirii 
profesionale individuale, nu prin trimiterea institutiilor din 
care am facut parte si rezultate foarte bune in activitate 
unde eram trimisa sa lucrez, cu salariul diminuat 50%, 
singura care trebuia sa merg la Calarasi din Fundulea, 
avand acasa mama imobilizata la pat, care a asista 
neputincioasa inainte de accidentul cerebral la 
discriminarea salariatilor de la fosta AFPO FUNDULEA, 
unde am fost sef de trei ori. M-au propus de doua ori pentru 
preaviz, 2011 si 2013, dupa doua batai noiembrie 2000 (mi-
a smuls mana stanga din umar si presata cu usa) si mai 
2009 (m-a strans de gat si pumni in gura cati au putut in 
timpul Apelului 112, PETRE NICULINA, promovata pentru 
fapele de huliganism, comsumul de alcool, evidente 
contabile in timpul programului de lucru cu ajutorul 
calculatoarelor si logistica din dotarea SFO LEHLIU GARA, 

diminuarea debitelor, omiterea inregistrarii obligatiilor 
bugetare la cei care au evidente contabile date spre 
efectuare grupului bine organizaat de ani de zile). De 
nenumerate ori imi cereau sa plec din institutie pentru ca 
deranjam afacerile personale ale colegilor de munca, 
destrabalarea si altele. Imi era frica sa ies din birou sa nu 
vad ce faceau unii colegi, dar ma atacau si in birou. In august 
2016 m-au urmarit dupa plecarea spre casa din Lehliu Gara 
si pentru ca nu am fost de acord cu practica lor de a nu 
inregistra sursele atrase urmare a unui control efectuat de 
organele de inspectie fiscala in timpul caruia s-au incasat 
obligatiile fiscale si pentru faptul ca nu au intocmit formele 
de executare silita pentru obligatiile bugetare de plata, mi-a 
prins mana dreapta in usa masinii pe care o oprisem eu si i-
am invitat pe colegii pungasii sa se urce. Am stat cu mana in 
ghips trei saptamani, venind la locul de munca in birou 
singura, colegele erau programate pentru concediu de 
odihna. Totul era pus la cale, deoarece cu cateva zile inainte, 
descoperisem motivul pentru care m-au batut huliganii si 
ma discrminau prin amenintari cu moartea, cu aruncarea 
de la etaj, imi blocau accesul la LEX, nu aveam cum era 
normal aplicatia informatica CAUTA CNP (eram singura 
salariata din cadrul SFO LEHLIU GARA care nu aveam 
aceasta aplicatie informatica, fara de care eu nu-mi 
indeplineam sarcinile de serviciul din fisa postului), 
alcoolicii si condamnatii penali cu suspendare din cadrul 
fostei AFPO FUNDULEA (Petre Niculina (batausa care mi-
a spus fata de colegi, ca aceea a fost bataie, sa vad eu bataia 
dracului ce-mi va da daca ma prinde singura. Te omor! 
Politia de la Fundulea a pleluat cazul din 14 mai 2009, fara 
nicun rezultat. De aceea Petre Niculina isi permite sa 
praactice aceleasi obiceiuri, A fost data afara de la toate 
locurile de munca si ANAF promoveaza astfel de indivizi 
certati cu legea. Conducerea de la Calarasi a spus, ca-l lasa 
sa conduca asa prin abuz de putere asupra unor salariatii 
care nu sunt de acord cu practicile folosite de IVASCU 
PETRICA, are relatii si rude la Bucuresti in institutiile 
publice de conducere ale tarii. Domnul Cezar Petrescu 
sunteti un roman curajos. Va doresc succes in toate 
investigatiile care le efectuati in aflarea adevarului!” 
 
Doamna Maria Maturaru - legat de ANAF si IVASCU 
 

 
 
 
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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