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Anca Simina Popescu detine in prezent functia de Director General Antifrauda 
in cadrul MADR Bucuresti, un post deosebit de important pentru politicienii 
corupti si manjiti, obisnuiti sa fure din Fondurile Europene si sa utilizeze 

MADR si APIA pe post de bata, aranjand „dusmanii”! 
Nimeni nu cunoaste aceste aranjamente mai bine 
decat Dan Motreanu (PNL - aripa fascista) si 
Deputatul Barca Costantin (PSD), membru al 
Gruparii Iacomi, care a utilizat Institutia pe post de 
bata, pana a fost dat afara! 
 

Anca Simina Popescu a fost adusa in MADR de Dan 
Motreanu si Dan Manolescu. Anca Simina Popescu a 
fost infiletata intai la Ministerul Finantelor Publice, 
unde a asteptat un loc caldut in MADR. Tot ce trebuie 
sa faca la MADR este sa raspunda pozitiv solicitarilor 
Crimei Organizate. 
 
Anca Simina Popescu in tinuta care costa cat o vacanta de 
patru persoane in Grecia, de doua saptamani! 

Continuarea la PAGINA 2 
 

 

In urma evenimentului din 
02.07.2021 din Navodari, 
unde a explodat un 
echipament in instalatia de 
Cracare Catalitica a 
Rafinariei Petromidia, ISU 
Calarasi prin persoana Dl 
Comandant al ISU Calarasi 
Col. Paduraru Adrian a 
raspuns pozitiv solicitarii 
colegilor si a participat cu 
doua autospeciale cu 
echipaj complet si un 
microbuz cu Pompieri de 
sprijin.  

Continuarea la PAGINA 3 
 

 

„Oricâte greșeli va fi comis regina Maria, 
înainte și după război, războiul rămâne 
pagina ei, pagină cu care se poate făli, 
pagină care se va așeza în istorie la loc de 
cinste. O găsim în tranșee printre 
combatanți în rândurile înaintate, o găsim 
în spitale și în toate posturile sanitare 
printre răniți și bolnavi. O găsim de față la 
toate adunările care încercau să facă puțin 
bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe și de 
bombe, cum nu a cunoscut teama și scârba 
de molimă… Continuarea la PAGINA 4 

 

 
 

In clasamentul international al 

competitivitătii, Romania este la 

infrastructura pe locul 136 din 139. Dupa 

noi mai sunt doar Mongolia, Angola si 

Bosnia-Hertegovina din care ultimele 

doua au trecut si prin razboi. 

Continuarea la PAGINA 8 

 

 
 „Dincolo vom 
descoperi cine 
este cu adevărat 
sărac sau bogat. 
Zis-a Domnul: 
Era un om bogat 
care se îmbrăca 
în porfiră şi în vison, veselindu-se în 
toate zilele în chip strălucit. Iar un 
sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea 
porții lui, plin de bube, poftind să se 
sature din cele ce cădeau de la masa 
bogatului; dar şi câinii venind, lingeau 
bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus 
de către îngeri în sânul lui Avraam. A 
murit şi bogatul şi a fost înmormântat. 
Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în 
chinuri, el a văzut de departe pe Avraam 
şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a 
zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de 
mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească 
limba, căci mă chinuiesc în această 
văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi 
aminte că tu ai primit cele bune ale tale 
în viaţa ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele 
rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te 
chinuiești.Continuarea la PAGINA 9 
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Anca Simina Popescu are 0% experienta in tot ceea ce 
inseamna Agricultura, insa cand esti infiletata pe post, cand 
ai tinute de mii de euro, experienta este ultima care 
conteaza! 
 
„La agricultură începe implementarea programului Gorj – 
Vâlcea la nivel de eșalon doi. Pentru funcția de director al 
Direcției de Control și Antifraudă concurează doamna Anca 
Simina Popescu. Femeia este din Novaci, județul Gorj și este 
reprezentativă pentru a creiona grupul de interese care 
acaparează administrația. 
În 2010 era angajată a firmei Eulink Pro, patronată de fostul 
secretar de stat Dan Manolescu de la Finanțe. La trei ani de 
la acest moment Simina Popescu a ajuns să fie angajată 
chiar la Ministerul de Finanțe, locul de muncă al fostului ei 
angajator. 
 
Dan Manolescu a fost secretar în cabinetul Victor Ponta, 
parlamentar din Gorj. De asemenea și actualul liberal 
Horațiu Gorun este acuzat că ar avea legături cu fostul 
premier PSD. De asemenea, Manolescu a fost reprezentant 
al statului la Complexul Energetic Oltenia unde Dan 
Vîlceanu are interese majore. 
 
Surse din Ministerul Agriculturii susțin că pentru grupul 
care face numirile în aparatul de stat, numirea Siminei 
Popescu este esențială pentru a acapara controlul în 
instituție. Concursul pentru această funcție are loc luni, 17 
mai 2021.” sursa: Lumea Politica.ro 
https://lumeapolitica.ro/actualitate/jocuri-de-culise-
ministerul-agriculturii-acaparat-de-grupul-gorj-valcea/ 
 
 

Pe 13.06 a venit Dan Motreanu la Dor Marunt, insa nu a 
venit pentru a se poza cum da 200 de ron in cutiuta pentru 
cei mici, a venit sa vorbeasca cu Clanul Iacomi, legat de o 
problema grea: Anca Simina Popescu! 
 
Povestea este mai veche si incepe cu Barca Cosnantin, pe 
vremea cand era Director APIA la Bucuresti si raspundea 
pozitiv la strigatele Clanului. Partea frumoasa incepe insa 
cu infiletarea Siminei la MADR si cu utilizare acesteia in 
scopuri infractionale, iar Clanul Iacomi a avut ca 
importante elemente opresive (de presiune), chiar 
institutiile Statului Roman. 
 
Dan Motreanu a venit ingrijorat in Lacomi Land! Se impute 
treaba, dosarele la DIICOT si OLAF curg rauri, iar 
Xenofonte Purcarea nu ii mai poate ajuta. 
Daca mai adaugam si faptul ca Iulian Dumitrescu (PNL) si 
alti membrii ai Gruparii Iacomi sunt chemati la DNA si 
DIICOT saptamanal, tot ceea ce lipseste este o dauna de 12 
milioane de Euro, creata de Anca Simina Popescu. 
Problema este ca dauna trebuie sa o plateasca MADR! 
 
Insa Anca a ajutat un prieten, iar Danut a ajutat doi prieteni: 
Ion Iacomi si Iulian Iacomi. Ceva nu a mers si nu este bine! 
Asa a venit Dan Motreanu sa prezinte audientei 
Operatiunea Naparca! (in episodul urmator). 

La Ministerul Finantelor Publice, unde a intrat infiletata cu 
nota 7, Anca Simina Popescu este cunoscuta pentru 
exceptionala capacitate de a stoarce bani de la cine nu 
trebuie, rezolvand „treburi grele”, de aici porecla de 
Sasecase, care initial a fost Cincicase. Porecla vine de la 
faptul ca a trebui sa investeasca banii obtinuti la Bucuresti 
pe filiera de partid a PNL, asa ca a inceput sa cumpere 
apartamente si garsoniere, pe care le inchiriaza. 
 
Bunica miloasa si grijulie, ne-a informat din timp de toate 
miscarile Iacomistilor, legat de sabotajul facut cu MADR si 
CERTROM. Acum a avut grija bunicuta sa ne spuna si de 
Operatiunea Naparca! 
Pana sa puna in aplicare Dan Motreanu cu Iacomi alte 
aranjamante, am avut timp sa analizam exceptionalul caz al 
Directorului MADR Anca Simina Popescu! 
Astfel am analizat toate aspectele Siminei de la nastere pana 
azi! 
Sasecase este porecla data de colegii din ANAF Siminei, 
pentru exceptionala avere stransa in frageda pruncie si 
parasutata pe numele parintilor sau altor rude, pentru a 
spala banii obtinuti aproape legal. 
Insa cum poate o faptura minunata, o fata tanara venita 
dintr-o familie modesta din Novaci (un fel de Ogoru) sa 
acumuleze asa averi, de ajunge sa fie numita Sasecase? 
 

 

 
Din declaratia de evere a Siminei Popescu- Director General 
Adjunct- MADR 
Insa unde sunt cele sase case? Si de unde? De la cine? 

https://lumeapolitica.ro/actualitate/jocuri-de-culise-ministerul-agriculturii-acaparat-de-grupul-gorj-valcea/
https://lumeapolitica.ro/actualitate/jocuri-de-culise-ministerul-agriculturii-acaparat-de-grupul-gorj-valcea/
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Cand nu cunosti ceva, intrebi! Asa ca am sunat la Simina 
acasa, pentru a afla cate case are Directorul MADR, de unde 
am luat telefonul foarte personal al Siminei, iar pe 
WhatsApp am vorbit cu ea. 
Simina a fost sincera si ne-a comunicat ca unul din 
apartamente nu apare in declaratia de avere, pentru ca este 
trecut pe numele mamei! Iar celelalte le-am gasit noi! 
Initial a fost cooperanta, insa imediat ce si-a dat seama cu 
cine vorbeste, a alergat la Dan Motreanu sa se planga ca este 
cautata la apartamente de „…ala aranjat a lui Iacomi”! 
 
Insa de unde are un copil bland si frumos, tanar si aproape 
educat, atatea apartamente, fara a castiga macar la pariuri 
sportive, cum mai face Imparatul Iacomi Iulian, din cand in 
cand? 

Anca Simina Popescu 
discuta sincer cu 
angajatul Primarie de 
Sect 6, care era sub 
acoperire (in misiune 
secreta) ! 
Din cauza numarului 
mare de apartamante, 
pe care Anca Simina 
Popescu nu are cum sa 
le justifice, va trebui sa 
le luam pe rand: 
Apartamentul 1- Str 
Parangului nr 202H 
 

Pentru a nu trebui sa 
justifice provenienta 
banilor, Anca Simina 
Popescu a trecut o 
achizitie pe numele 
mamei, in Sectorul 6, in 

complex nou de lux! 
 
Simina oficial are alte trei apartamente pe numele ei, chiar 
daca pe adresa de buletin, Simina a lasat adresa in Gorj, 
dezgustata de harababura din Bucuresti (spun prietenii..). 
 
Apartament al Siminei trecut pe numele mamicii, pe Splaiul 
Independentei, in Complex nou. 
Un apartament aici costa in jur de 160.000+ de euro, fara 

mobila si finisaje! 
 
Bunicuta a lasat 
Siminei ceva 
terenuri, ceva case, 
ceva apartamente, 
sa fie! 
Dar de unde sa aiba 
o fata tanara si 
frumoasa, asa 

averi? Poate doar o bunica generoasa si iubitoare, poate sa 
asigure asa nivel de prosperitate! Sigur stie DIICOT ceva! 
 

Pentru ca a cazut in plasa dezvaluirilor voluntare, Simina a 
mers repede la Procuror pentru a depune plangeri pentru 
tentativa de viol prin telefon si alte amenintari. Insa 

Bucurestiul nu este nici Calarasi, nici Gorj. Procurorul a 
clasat plangerea ca nefondata! 
Simina Sasecase are imobile in valoare de peste 800.000 de 
Euro, are o bunica iubitoare, o mama grijulie iar tati nu a 
fost in Parlament! 
Familia este modesta, ea tanara si la inceput de cariera si 
era important sa aiba liniste, sa poata creste, sa dovedeasca 
partidului ca este o valoare! 
 
Incredibile dezvaluiri legat de aparamentele Directoarei 
MADR Anca Simina Popescu numai in Experimentul Lehliu 
- (episoadele urmatoare), in care vom discuta si educatia, 
diplomele si mai ales titlul de Doctor in Frauda al Siminei, 
un savuros episod care arata esecul sistemului educational 
in Romania. 
 

In timp ce te chinui sa platesti chiria si esti norocos daca ai 
un apartament la care trebuie sa platesti rata pret de 25 de 
ani, Anca Simina Popescu detine in mijlocul Bucurestiului 
apartamente de nu mai stie nici ea pe unde sunt! 
 
O data ce patrundem insa in toate aspectele imposturii si 
mizeriei din MADR si Gorj, vom intelege cum este cu 
Prostimea si Doctorul in Frauda! 
 

 
Cea mai mare frica a unui interlop, este sa se afle ceea ce 
face! Sa stie toti furaciunile, aranjamentele, ilegalitatile! 
 
Cand a inteles Simina ca a aranjat pe cine nu trebuie, ca 
toate eforturile Gruparii Iacomi sunt in zadar, a mers la 
Procuror si a mintit! Pentru a da greutate declaratiei, Anca 
Simina Popescu a mintit Procurorul in declaratiile date. 
Minciuna tine de activitatea ei de la MADR, fapt deosebit de 
grav, avand in vedere ca este in acte publice si a fost parte a 
unui dosar penal. Practic vorbim de fals in declaratii date in 
fata unui Organ de Urmarire Penala. 
Ceea ce conteaza, sunt articolele urmatoare si 
exceptionalele dezvaluiri despre coruptia din MADR, Dan 
Motreanu, Simina si PNL Aripa Fascista. Fiecare sucursala 
a MADR, fiecare sucursala APIA va primi Experimentul 
Lehliu- sute de exemplare. Sa vada toti cu cine lucreaza si 
cum lucreaza Crima Organizata infratita cu MADR 
Bucuresti. 
 
Nu exista copil rau! Exista doar parinti incapabili sa scoata 
ceea ce este bun din el, talentul, bunatatea si compasiunea. 

 

 

Rafinaria Petromidia este un obiectiv strategic pentru 
Romania. Rafinaria a trecut in ultimii 18 ani printr-un 
proces foarte intens de tehnologizare si pot spune ca a atins 
nivelul maxim de calitate in instalatii, la nivel mondial. Am 
lucrat in Rafinarie ca Sef Mentenanta Utilaje Statice in 
Petromidia, Ing. Tehnolog si Ing Stagiar, ani buni si cunosc 
provocarile si complexitatea instalatilor (parte montate 
chiar de mine). Pot spune ca Petromidia, asa cum era 
cunoscuta, reprezinta una dintre reusitele Socialismului in 
Romania, fara sa mai existe din partea PSD sau PNL, in 
ultimii 30+ de ani, o realizare care sa stea macar in umbra 
acestei uriase realizari tehnologice. 
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Ca o paranteza, Rafinaria Rometrol (zisa 
Petromidia) are statia ei de epurare si nu arunca 
apa cu hidrocarburi in canalizarea Orasului 
Navodari, asa cum se intampla in Lehliu Gara! La 
Navodari a existat cel mai corupt si mai rau Primar 
din toata Romania, condamnat pana la urma 
pentru coruptie, insa asta tot nu a reusit 
performanta de a lega Rafinaria la sistemul de 
canalizare al Orasului (pentru a ascunde 
deversarile)! 
 
Rafinaria a suferit importante modificari si a fost 
tehnologizata la cel mai inalt nivel posibil azi, fapt care a 
determinat concedierea a sute de persoane, care ulterior au 
fost partial angajate pe alte sectii sau entitati. 
 
Partea de Cracare Catalitica, este zona in care titeiul de 
slaba calitate in general si cu mult sulf, este incalzit pana la 
400+ de grade C si unde in vase verticale sub presiune, are 
loc separarea hidrocarburilor in fractii. Practic se 
decanteaza in functie de densitati in coloana de distilare 
(benzina, motorina, nafta, etc). 
Sectia de Cracare este si sectia cea mai periculoasa tocmai 
din cauza faptului ca vorbim de hidrocarburi la temperatura 
si presiuni mari, schimbatoare de caldura (cateva sute doar 
la cracare) si coloane de distilare inalte cat un bloc de 10 
etaje. 
La cracare a avut azi loc o explozie cu consecinte grave: un 
mort, un disparut si cativa raniti pana la acest moment. 
 
Spre deosebire de Rafinaria Bunge, la Petromidia vorbim de 
un alt nivel tehnologic (de top), o alta dotare si o abordare 
diferita in ceea ce priveste siguranta in caz de incendiu! 
Totusi o tragedie a avut loc, chiar in inima rafinariei. 
 

Tot ceea ce a avut Judetul Calarasi mai bun, a fost trimis la 
Constanta sa ajute la stingerea incendiului, unde alaturi de 
colegi din alte Judete, au participat la eforturile de lichidare 
a focului. 
 

Primite de la colegii din Constanta, pozele arata situatia de 
la fata locului, in momentul interventiei echipajelor ISU. 
 
Se observa estacada cu tevile de motorina, benzina si nafta, 
imediat langa instalatie. Pompierii au utilizat si tunurile de 
apa din dotarea rafinariei, de un mare ajutor in caz de 
incendiu. 
 

 
 
Cel mai mare pericol vine de la faptul ca exista posibilitarea 
producerii unor explozii la coloanele cu titei si nafta din 
apropiere, cu efecte catastrofale. In prima linie Pompierul 

Militar. Practic pompierii din prima linie si-au riscat viata 
constienti ca o alta explozie poate avea loc in orice moment, 
toate instalatiile fiind pline ochi cu hidrocarburi. 
 
Un miracol a facut ca incendiul sa fie stins repede si vasele 
racite! 
La Petromidia azi, a fost testata pregatirea Pompierilor 
Militari in aplicatie reala, in mod exceptional. 
 

 
Fiecare ora de oprire, aduce sute de mii de euro pierdere 
pentru operator. In urma incendiului, toata sectia de 
cracare catalitica este oprita. Va urma o perioada de 
reparatii efectuate cu maxima urgenta si in maxim sapte zile 
Rafinaria va fi din nou la capacitate (aflam din rafinarie). O 
problema o reprezinta si decalirea otelului expus focului la 
alte echipamente, insa se va determina gradul de 
conformitate al echipamentelor, imediat ce sectia este total 
oprita si utilajele golite de hidrocarburi. 
 
Nu este nici prima nici ultima explozie la Petromidia! 
 

De 15 ani nu am vazut un singur document, un singur 
exercitiu care sa simuleze un accident sau o explozie la 
Bunge. Daca la Petromidia fumul a fost purtat spre mare, la 
Lehliu nu bate vantul vara, mai ales ziua, cand este canicula 
si cand instalatiile sunt expuse cel mai intens stresului 
termic. Fara vant, fumul in caz de incendiu va ramane in 
zona Orasului Lehliu Gara.  
 
Bunge tot hidrocarburi produce, tot instalatii de rafinare 
are, chiar daca difera materia prima! 
Adica Dumnezeu cu mila! 
Se poate vedea in materialul video de pe site-ul nostru, ca 
sistemul de facla functional la capacitate maxima, ceea ce 
arata faptul ca rafinaria functiona la capacitate, fapt 
deosebit de important, la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/isu-calarasi-pompierii-
militari/. 
 

Daca la Navodari rafinaria este la 3-4 km de oras, la Lehliu 
rafinaria este la 1 km! Rafinaria Bunge ia apa din panza 
freatica si arunca jegul la Ecoaqua in sistemul de canalizare 
al Orasului, multumita POLITICIENILOR CORUPTI DIN 
PNL SI PSD, care de la inaugurare se insurubeaza in 
schemele de beneficii ale rafinariei cu contracte si angajati 
in locuri caldute. 

Cinste lor Pompierilor Militari! 

 
Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, cum nu a 

cunoscut teama și scârba de molimă sau nerăbdarea față de 

eforturile așa de des inutile, provocate de dorința ei de mai 

bine. Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile 

activităților sale, dar mai presus de toate pe acela al 

încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și 

care au trebuit să decidă, în cele mai tragice momente, 

soarta țării și a poporului său. Se poate afirma că, în 

răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a 

întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. 

Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în 

https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/isu-calarasi-pompierii-militari/
https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/isu-calarasi-pompierii-militari/
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război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, 

regele Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa pace de la 

București, regina s-a așezat ca ctitoriță a României întregite 

și ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre 

naționale.[1]”—Constantin Argetoianu, Pentru cei de 

mâine: Amintiri din vremea celor de ieri. 

 
 
„În fiecare dimineață, Regina, în uniformă de infirmieră, 
însoțită de o doamnă de onoare și de un grup de 
brancardieri voluntari se duce la gară pentru a-i primi pe 
răniți. Regina înfruntă moartea și ceea ce este fără îndoială 
cel mai greu, depășește oboseala unei zile nu de opt ore ci a 
unei zile care se întinde până noaptea târziu, cu șaisprezece, 
șaptesprezece sau optsprezece ore de muncă, pe cât de 
respingătoare pe atât de periculoasă, în mijlocul 
emanațiilor infecte ale cangrenelor. Când este vorba de 
Regina nu ne referim la curaj. Curajul presupune teamă și 
energia de a învinge. Sentiment necunoscut pentru o 
suverană a cărei îndrăzneală aduce a 
invulnerabilitate.[32]:p. 360” — Contele Saint-Aulaire, 
Ministrul Franței la București 
 

„«Țării mele și Poporului meu, când veți ceti aceste slove, 
Poporul meu, eu voi fi trecut pragul Tăcerii veșnice, care 
rămâne pentru noi o mare taină. Și totuși, din marea 
dragoste ce ți-am purtat-o, aș dori ca vocea mea sa te mai 
ajungă încă odată, chiar de dincolo de liniștea mormântului. 
Abia împlinisem 17 ani, când am venit la tine; eram tânără 
și neștiutoare, însă foarte mândră de țara mea de baștină, și 
am îmbrățișat o nouă naționalitate, m-am străduit să devin 
o bună Româncă. (…) Nimeni nu e judecat pe drept cât 
trăiește: abia după moarte este pomenit sau dat uitării. 
Poate de mine vă veți aminti, deoarece v-am iubit cu toată 
puterea inimei mele și dragostea mea a fost puternică, plină 
de avânt: mai târziu a devenit răbdătoare, foarte 
răbdătoare. (…) Te binecuvântez, iubită Românie, țara 
bucuriilor și durerilor mele, frumoasa țară, care ai trăit în 
inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. 
Frumoasa țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă 
mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic 
îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic 
falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută.»” 

A lasat in urma o Romanie bogata, frumoasa si intregita. O 
tara, de care nu reusim sa avem grija si care ramane 
intreaga, chiar daca este condusa de o gramada de idioti si 
lichele, de mai bine de trei decenii. 
 
Regina Maria te-a lasat in urma pe tine, pe mine si pe Badea 
Marin! 
 

Marin Badea a descoperit o bresa in Romania moderna, o 
bresa prin care a putut crea un curent. 
Un curent nou, o definitie noua, o noua meserie, un nou 
concept- Ziaristul Mercenar. 
 
Venit in Baragan, Marin Badea a inteles iute, a mirosit 
oportunitatea de a crea o afacere foarte profitabila, bazata 
pe analfabetismul clasei politice din Romania, in special pe 
cea din Calarasi, unde Primari ajung toate lichelele, 
scursurile si gunoaiele societatii. 
 
Ca rezultat direct al evolutiei clasei politice, Ziaristul Marin 
Badea a umplut rapid un gol urias lasat de distrugerea 
organizarii socialiste in Baragan. 
Atent, inteligent si lipsit de scrupule, Marin Badea a devenit 
cel mai temut ziarist mercenar din Romania, nu doar din 
baragan! 
 

 
 

„Nu ai unde sa fugi, nu ai unde sa te ascunzi! Cand 
vine Badea, tot ceea ce iti ramane este sa mergi la 
masina (daca ai una), sa scurgi acidul din baterie 
si impreuna cu cateva seminte de cucuta (sa ai de 
rumegat cand bei acidul), sa te asezi in fata 
trenului, caci judecata oferita de Badea este 
totala, fara apel, fara nimic….”  

Victima a lui Badea Marin 
 
Esti constient ca ai patru sau cinci ore, pana cand Badea 
publica articolul, iar ca membru al Asociatiei Ziaristilor 
Obraznici, Badea scrie numai lucruri minunate. 
 

De Badea nu te ascunzi, de Badea nu scapi, poti sa plangi, 
poti sa tipi, sa suni la 112, insa „decizia” lui Badea este fara 
apel! 
Pe site-ul nostru puteti asculta discutia dintre dl. Badea si 
reporterul nostru, despre ce inseamna interlop: 
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-
ziarist-sau-mercenar/ 

https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
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Daca la Judecatorie poti face apel, poti lua un avocat, cand 
vine Proc. Marin Badea, infaptuirea Justitiei capata accente 
de judecata totala, obsoluta. 
 
„La decizia lui Marin Badea nu poti face apel, 
sentinta este definitiva si executorie!”  

Victima abuzata de Badea 
 
Badea Marin este cel mai puternic Procuror al Judetului 
Calarasi, iar daca Prim Proc. Xenofonte Purcarea, Prim 
Proc. Banescu Liliana sau Prim Proc. Petrache Angelica 
infaptuiau Justitia doar 1% din cat a judecat Marin Badea, 
Judetul Calarasi era un fel de Oslo a Romaniei. 
 

Badea este un mercenar fara suflet, nascut om insa 
transformat in fiara. 

 
Badea a transformat 
conceptul de presa 
libera intr-un circ 
grotesc, in care 
primeste clientelar 
bani, pentru a 
distruge o persoana 
sau alta. Fara 
afinitate politica, 
Badea serveste cate o 
portie de adevar si 
jeg, in fiecare articol 
scris online. 

Badea la imparat 

 
Marin Badea a invatat si dresat politicienii corupti si prosti 
din Judetul Calarasi sa cotizeze pentru a fi lasati in pace. 
Contributia trebuie sa fie lunara sau trimestriala, prin 
contracte de media sau plic. Cei care uita sa plateasca sunt 
taxati cu articole dracesti (cum spunea Anca Simina 
Popescu), in care reteta este simpla. Adica nu platesti doar 
o data la patru ani, platesti constant si sume fixe! 
 
Asa a ajuns Badea sa trosneasca PNL Calarasi, pentru a le 
aminti ca si ei sunt corupti si daca nu cotizeaza constant, 
dracii ii ia! Dupa ce a editat articolele de mai jos, aflam pe 
surse ca PNL Calarasi reia contractele de media cu Badea, 
pentru a scapa de „barda lui Marin”. 
 
Spre exemplificare, puteti citi articolele: 

• Liberalul Emil Dumitru își reabilitează 
conacul / Nu vrea să ne spună de unde are 
atâția bani https://marinbadea.ro/liberalul-emil-dumitru-isi-
reabiliteaza-conacul-nu-vrea-sa-ne-spuna-de-unde-are-atatia-
bani/ 

• Dezvăluiri: În județul Călărași, proiectul de 
țară “România Educată”, lansat de 
președintele Iohannis, se aplică cu o mărire 
consistentă de salariu pentru tăticul noii șefe 
a Inspectoratului Școlar 
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-in-judetul-calarasi-proiectul-de-
tara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplica-
cu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-a-
inspectoratului-scolar/ 

 
Reteta lui Badea Marin pentru un articol: se ia de la 
dusmanul platitor (prietenul victimei) o suma de bani 
(minim 1000 euro/ articol). Se foloseste 5% adevar, 20% 
jeg, 20% rahat fermentat, 10% otrava a dusmanului (pe care 

cel care aranjeaza articolul o doreste inclusa), 20% 
minciuni, 10% exagerari, 15% otrava si supararea lui Badea. 
Se amesteca bine si se pune la dospit timp de patru ore, 
dupa care este publicata stirea. 
 
A ajuns Badea atat de temut, incat singura solutie pentru o 
femeie, ramane 112! 
 
Badea este si Procuror si Judecator si infaptuieste Justitia, 
spre deosebire de Procurorul si Judecatorul adevarat, care 
se chinuie sa supravietuiasca in sistemul manjit al Justitiei, 
bazata pe legi si instante. 
 

Rautatea premeditata este cea mai perversa, cea mai rea, iar 
Badea Marin ofera mizerie fermentata la pret de cozonac! 
La Badea nu exista preferita politica, el primeste si din 
stanga si din dreapta, iar Badea este rezultatul tolerantei 
noastre la faptele Politicienilor nostri, mereu pusi pe furat 
si jefuit. In Romania am adus impostura la nivel de Politica 
de Tara! 
 
O lectura interesanta este articolul publicat de IMPACT: 
Umilința supremă! Ce notă a luat la limba română 
politicianul PNL care a dat BAC-ul la 42 de ani 
https://playtech.ro/stiri/umilinta-suprema-ce-nota-a-luat-la-limba-
romana-politicianul-pnl-care-a-dat-bac-ul-la-42-de-ani-150106 

 

ZIaristul Marin Badea este singura persoana din Baragan, 
care a reusit sa ofere o bruma de adevar intr-o lume a 
coruptiei, incompetentei si mizeriei politice, dominata de 
hoti, interlopi si lichele. Importanta muncii lui Badea Marin 
va fi inteleasa la adevarata valoare peste doua decenii. 
Badea lucreaza exclusiv cu materialul clientului, client care 
are timp si resurse sa afle mizeria si lucreaza mai eficient 
decat toate serviciile secrete gen SIPI-DIPI-PIPI. 
 
„Cand loveste Marinica Badea, parca cade 
trasnetul! Dai din maini te zbati putin, insa esti pe 
jumatate mort!”  

Victima a lui Badea din Sarulesti 
 

Marin Badea este platit de politicienii corupti din judet, 
pentru a fi scutiti de mizeria dezvaluirilor, insa este platit 
din bugetul primariilor si institutiilor judetului Calarasi. 
 
Marinica Badea nu este ieftin si chiar daca merge cu Dacia, 
Badea a transformat afacerea jurnalismului de tip fascist 
intr-o afacere foarte prospera, care implica mecanisme 
complexe de drenare a banutilor. 
 
Am discutat despre aceste aspecte si in articolul publicat pe 
site-ul nostru: 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/ 

 
Marin Badea vinde pe bani dosarele primite spre 
investigare. 
 

Marin Badea se vinde scump, are tarif de starleta, insa ofera 
servicii la cel mai inalt nivel profesional. In ultimul timp 

https://marinbadea.ro/liberalul-emil-dumitru-isi-reabiliteaza-conacul-nu-vrea-sa-ne-spuna-de-unde-are-atatia-bani/
https://marinbadea.ro/liberalul-emil-dumitru-isi-reabiliteaza-conacul-nu-vrea-sa-ne-spuna-de-unde-are-atatia-bani/
https://marinbadea.ro/liberalul-emil-dumitru-isi-reabiliteaza-conacul-nu-vrea-sa-ne-spuna-de-unde-are-atatia-bani/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-in-judetul-calarasi-proiectul-de-tara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplica-cu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-a-inspectoratului-scolar/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-in-judetul-calarasi-proiectul-de-tara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplica-cu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-a-inspectoratului-scolar/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-in-judetul-calarasi-proiectul-de-tara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplica-cu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-a-inspectoratului-scolar/
https://marinbadea.ro/dezvaluiri-in-judetul-calarasi-proiectul-de-tara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplica-cu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-a-inspectoratului-scolar/
https://playtech.ro/stiri/umilinta-suprema-ce-nota-a-luat-la-limba-romana-politicianul-pnl-care-a-dat-bac-ul-la-42-de-ani-150106
https://playtech.ro/stiri/umilinta-suprema-ce-nota-a-luat-la-limba-romana-politicianul-pnl-care-a-dat-bac-ul-la-42-de-ani-150106
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/
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insa a inceput sa aprecieze iubirea, mai ales ca cercul de 
cotizanti s-a redus simtitor. 
 
Nimeni nu a stiut sa arate iubirea fata de ziarist, mai bine 
decat Mariana Stan, omul de legatura al Clanului Iacomi cu 
Marinica Badea. Stan Mariana este singura persoana de sex 
feminin, apreciata si respectata de Badea Marin. Stan 
Mariana este si singura persoana din Clanul Iacomi, care a 
reusit finantarea Scolii Generale nr 1 din Dor Marunt si 
ridicarea nivelului de educatie oferit la Dor Marunt. Sa 
reusesti a opri ceva banuti din mainile fratilor Iacomi, 
pentru a dota si renova o scoala, este o reusita exceptionala, 
care spune multe despre Mariana Stan. 
 
Discutia amicala dintre dl. Badea si reporterul nostru o 
puteti accesa pe site-ul nostru, la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-
ziarist-sau-mercenar/ 
 
„Asta daca nu fura o zi moare!” (despre Imparat n.r.) 

Deputatul coarna 
 

Prin tehnica contrastului total, Badea a scris un material 
„document”, in care Mariana Stan este prezentata drept 
zeita si inger, al invatamantului de Baragan. Arati doar jeg 
si apoi apare Stan! Stan Mariana este si responsabila cu 
propaganda in Clanul Iacomi. 
Articolul Școala altfel: The files are failed! in puteti 
citi in intregime accesand link-ul: https://marinbadea.ro/scoala-
altfel-the-files-is-failed/ 
 

Marin Badea a primit bani de la PNL si membrii Gruparii 
Iacomi pentru a manji lunar omul Iliuta Vasile, considerat 
cel mai mare pericol pentru PNL! Partea de intelegere 
pentru Badea se termina insa cu momentul punerii sub 
acuzare si trimiterii dosarului la DNA. 
 
Pe site-ul nostru gasiti o serie de inregistrari audio ale 
convorbirilor telefonice dintre dl. Badea si reporterul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-
marin-badea-ziarist-sau-mercenar/ 

Partea lui Badea in distrugerea omului Vasile 
Iliuta, se termina la trimiterea in judecata a 

omului! 
 

Din surse apropiate cazului aflam ca Xenofonte Purcarea a 
fost amenintat si umilit la audierea lui Iliuta Vasile, unde 
Ilie, nervos ca Xenofonte il umileste cu camera de luat 
vederi, a innebunit de draci si a inceput sa ii spuna lui 
Xenofonte tot ceea ce avea pe suflet. 
 
Mare greseala a savarsit Iliuta Vasile cand a amenintat 
procurorul, fie el Xenofonte Purcarea. 
 
Badea Marin are o abordare identica si arata dispret si lipsa 
de respect fata de separarea puterilor in stat! Iacomi iulian 
are si el o abordare bazata pe dispretul fata de om, fata de 
Judecator, fata de Procuror si fata de Seful Politiei Lehliu 
Gara, peste care a intrat in birou, lovind usa cu piciorul si 
unde a amenintat si injurat o victima. 
Detalii in articolul publicat de 4GMEDIA: 
RECHIZITORIU Președintele CJ Călărași l-ar fi 
amenințat pe procurorul care îl ancheta: ”I-a spus 

că o să angajeze detectivi particulari care să îl 
urmărească, context în care a precizat că are 
serviciile în spate” 
https://www.g4media.ro/rechizitoriu-presedintele-cj-calarasi-l-ar-fi-
amenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajeze-
detectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-ca-
are.html 

 
Daca Iliuta Vasile intelege a cere scuze Procurorului pentru 
cele spuse, chiar si in public, Presedintele Consiliului 
judetean ar da dovada de mare inteleptiune si ar castiga 
sufletele a sute de votanti, care apreciaza la conducator, 
aroganta, „puterea” si inteleptiunea. 
 
Daca Iacomi Iulian ar cere scuze in public lui Buraga Costel, 
pentru cele facute si spuse in Sediul Politiei Lehliu Gara, 
Imparatul ar castiga respectul Lehlianului de rand, care va 
observa in Iacomi un „om mare”, capabil sa accepte greselile 
facute la nervi! 
 
Pentru detalii suplimentare puteti accesa articolul 
Ministerul Afacerilor Interlope publicat pe site-ul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2021/04/10/ministerul-
afacerilor-interlope/ 

 
Intelegerea si respectarea rolului si functiei individului in 
Statul de Drept reprezinta piatra de temelie a unei societati 
mai bune, alaturi de educatie. 
 
Din aceasta cauza, mereu am respectat in orice discutie sau 
dialog- Primarul Iacomi, care este primar si pentru mine, 
chiar daca in afara cadrului administrativ, oricine poate zice 
orice. 
 

• Datoria noastră, a procurorilor, în calitate de 
reprezentanți al intereselor generale ale societății, 
apărători ai ordinii de drept, precum și ai drepturilor și 
libertăților cetățenilor, astfel cum ne desemnează 
Constituția României în art. 131, este aceea de a proteja 
cetățeanul de orice element de natură să prejudicieze 
interesele acestuia.  Or, ideea că înaltul acuzator de stat nu 
face justiție este nu numai complet greșit expusă, dar 
propagată în sferă publică, poate fi catastrofală. 

• Amintesc pe Voltaire care a afirmat, pe bună dreptate, 
faptul că „aceia care te determină să crezi absurdități te 
vor determina să comiți atrocități”. 

• Astăzi, democrația este înțeleasă în sensul că oricine își 
poate exprima părerea despre absolut orice, fără a avea 
chiar cele mai elementare cunoștințe despre subiectul 
dezbaterii. 

• Astfel, admitem faptul că libertate înseamnă că și juristul, 
dar și jurnalistul, precum și zidarul, spre pildă, pot discuta 
despre justiție, dar și despre medicină, de asemenea; cu 
toții, însă, cu siguranță, nu pot intra în dezbaterea unui 
subiect care nu reprezintă obiect de studiu personal și 
temeinic; câtă vreme și medicul și juristul pot greși, în 
limite omenești, în diagnoza lor, cu atât mai mult vor greși 
cei fără niciun fel de specializare pe tematica respectivă. 
Așadar, precum juristul nu trebuie să emită opinii 
medicale, este firesc să nu permitem nici medicului 
emiterea de opinii juridice, spre analogie. 

• Dacă toate cele de mai sus sunt adevărate, atunci îi revine 
juristului să definească și să clarifice obiectul său de 
studiu, dar nu orice fel de studiu, și anume un studiu 
aprofundat, întrucât ne aflăm într-o societate 

https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/
https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/29/prim-procuror-marin-badea-ziarist-sau-mercenar/
https://www.g4media.ro/rechizitoriu-presedintele-cj-calarasi-l-ar-fi-amenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajeze-detectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-ca-are.html
https://www.g4media.ro/rechizitoriu-presedintele-cj-calarasi-l-ar-fi-amenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajeze-detectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-ca-are.html
https://www.g4media.ro/rechizitoriu-presedintele-cj-calarasi-l-ar-fi-amenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajeze-detectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-ca-are.html
https://www.g4media.ro/rechizitoriu-presedintele-cj-calarasi-l-ar-fi-amenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajeze-detectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-ca-are.html
https://experimentullehliu.ro/2021/04/10/ministerul-afacerilor-interlope/
https://experimentullehliu.ro/2021/04/10/ministerul-afacerilor-interlope/
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democratică, iar studiul unei componente esențiale a unei 
astfel de societăți nu poate fi decât principial și în vederea 
respectării statului de drept. De aceea, juristul nu poate fi 
decât un prieten al înțelepciunii, iar preocuparea sa 
trebuie să fie de a se eleva în permanență, iar cunoștința 
sa, urmare a studiului aprofundat al principiilor, să fie 
emisă razant și către societate.” Proc. Denisa Silivestru - 
rolul Procurorului 

 
Vor avea taria Iliuta Vasile si Iacomi Iulian sa ceara 
scuze Procurorului, respectiv sefului de Politie 
pentru jignirile aduse acestora? 
 

 

 
Orasul Lehliu Gara arata ca dupa bombardament, aici nu se 
pune problema de infrastructura, atata timp cat orasul nu 
are canalizare pentru apa pluviala de pe strazi! Comuna Dor 
Marunt nu are PUZ actualizat si lucreaza dupa schite vechi 
de trei decenii, in timp ce zeci de mii de euro zboara catre 

firma de cadastru 
Imparateasca - Sc 
Komora Engineering 
SRL, pentru „te miri 
ce”! Aparatul 
Primariei Dor 
Marunt foloseste 

puterea 
administrativa 

pentru a sabota si 
distruge Agentii 
Economici care nu 
cotizeaza si nu sunt 
prieteni. 
 

Lascu Ilie - PNL Calarasi- Aripa Fascista 

In tot acest amalgam de mizerie, Dan Motreanu si Dumitru 
Nicolae vin la Dor Marunt sa se filmeze cum lasa cate o 
bucata de plastic, pentru un scop nobil! 
 
SC Ecoclean Sal Serv SRL abonata la contracte cu Primariile 
prietene! 
 
La Lehliu Gara liberalii fura in stil mare, jefuiesc Primariile 
cu salbaticie si distrug zone intregi, insa pana ieri erau din 
PSD! 
 

Sageacul de la Scoala din Lehliu Gara sta sa cada. Directorul 
a facut nota la Primarie sa se intervina, sa nu ajungem sa 
chemam pompierii cu autoscara! 
 
Raspunsul a venit scurt: Nu sunt bani! 
 
Redactia noastra a solicitat primariei Lehliu Gara un punct 
de vedere legat de contractele incheiate de primarie cu 
Ecoclean Sal Serv SRL: 
 

 

 

Primim din interiorul Primariei Lehliu Gara, informatii 
legat de un furt in valoare de 86645 Euro. Banii se pare ca 
au fost dati de Iacomi Iulian din bugetul ORASULUI 
LEHLIU GARA, catre firma lui Lascu Ilie- SC ECOCLEAN 
SAL SERV SRL. insa in SEAP (Sistemul de Achizitii Publice) 
tranzactia apare ca refuzata! Nu este clar cum au plecat 
banii din Primaria Lehliu (pe ce canal), insa banii au fost 
necesari inainte de alegerile din 2020! 
 
Pana la aceasta ora, Lascu Ilie nu a putut fi contactat pentru 
clarificari! 

 
 

Domnul Ion Nitulica confirma 
faptul ca nu a existat o astfel de 
lucrare la Ecoaqua- statia de 
tratare si implicit faptul ca este 
vorba de o lucrare fictiva. Mai 
mult decat atat, nu avea ce sa 
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caute Primaria sa execute lucrari la Statia de Tratare a Apei, 
care este a ECOAQUA SA! 
Inregistrarea audio a conversatiei telefonice cu reporterul 
nostru o puteti accesa pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2021/06/17/cum-jefuieste-pnl-un-oras-
zdrobit-de-hotie-lehliu-gara-oras-martir/ 
 

Daca oferi suma de 100 de euro fiecarui copil din Lehliu 
Gara, sa le cumpere parintii hainute, incaltari de 500 de 
Ron, cu banii astia imbraci 870 de elevi! Asta daca nu esti 
capabil sa faci cu suma asta, ceva util pentru Oras! 
 
Lehliu Gara oras ruina, ajuns Oras Martir pe timp de pace, 
jefuit salbatic de Partidul Politic. 
 

 
 

28106 Euro au fost 
platiti de Primaria 
Lehliu Gara catre 
firma lui Lascu Ilie, 
pentru servicii care 
nu au fost prestate. 
Lucrarea a fost 
executata pe acelasi 
model ca cea de la 
Dor Marunt, unde 

angajatii Primariei si cei de la ajutoarele sociale au prestat 
mare parte din lucrarea efectuata! 
 

Prim Procurorul Judetului Calarasi, domnul Xenofonte 
Purcarea, a protejat Crima Organizata si Clanul Iacomi, iar 
rezultatele sunt palpabile si se vad cu claritate. 
 

 

Pe aceeasi tema puteti citi si articolul postat pe site-ul 
nostru: Cum a ajuns PNL sa jefuiasca Judetul 
Calarasi prin lucrari fictive EP1-Peisagistica 
https://experimentullehliu.ro/2021/01/08/cum-a-ajuns-pnl-sa-
jefuiasca-judetul-calarasi-prin-lucrari-fictive-ep1-peisagistica/ 

 
Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie 
mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu 
poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-
te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 
cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în 
acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe 
proroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, 
ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. 
Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de proroci, 
nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.” Pr. Conf. 
Univ. Dr. Constantin I. Băjău 
 

Experimentul Lehliu este oglinda Partidului si a rezultatului 
celor 30 de ani de dominatie, a unei clase politice formata 
din hoti, lasati sa fure, fara ca cineva sa ii intrebe de 
sanatate. 
 
Azi vom patrunde in Primaria Lehliu Gara, unde in ultimii 
patru ani, toata structura unitatii administrative a lucrat 
pentru a trece in posesia Primariei Lehliu Gara si ultimele 
bucatele de pamant, ramase neadjudecate, adica pentru 
mica masa a blatului, in care Clanul papa tot, iar tu ramai 
doar ”\o saracie”, asa cum bine spunea Alin Ploiesteanu 
(primarul din Frasinet). 
 
Patru ani si o sumedenie de acte administrative, proiecte, 
cadastre, hotarari de Consiliu Local, totul pentru a 
adjudeca, la masa blatului, cateva hectare de teren, in 
apropierea trecerii de cale ferata din Lehliu Gara. 
 

 
 
Nu poti intelege cate acte administrative au fost necesare 
pentru a introduce aceste terenuri in proprietatea Primariei 
Lehliu Gara, insa Primaria a lucrat aproape patru ani, iar 
suma totala platita de Primaria Dor Marunt, pentru a 
rezolva aceste terenuri se invarte in jurul sumei de 130.000 
de euro, bani care reprezinta cheltuiala ora om, costuri cu 
firmele de cadastru, taxe, etc. 
 

Ce a facut Primarul Iacomi cu terenurile din Lehliu Gara? 
Au ajuns toate la Clan, la cei bogati si in timp ce bogatii 

https://experimentullehliu.ro/2021/06/17/cum-jefuieste-pnl-un-oras-zdrobit-de-hotie-lehliu-gara-oras-martir/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/17/cum-jefuieste-pnl-un-oras-zdrobit-de-hotie-lehliu-gara-oras-martir/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/08/cum-a-ajuns-pnl-sa-jefuiasca-judetul-calarasi-prin-lucrari-fictive-ep1-peisagistica/
https://experimentullehliu.ro/2021/01/08/cum-a-ajuns-pnl-sa-jefuiasca-judetul-calarasi-prin-lucrari-fictive-ep1-peisagistica/
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devin mai bogati, saracii devin mai saraci, mai flamanzi si 
mai disperati. 
 
Jocurile de culise au fost incredibile, scandaluri, intelegeri 
la masa blatului, insa totul a fost aranjat! 

 
In loc de cresa, de 
gradinita noua, de 
zona industriala 
gandita pentru 
cateva firme care 
sa aduca locuri de 
munca, in loc de 
parc pentru cei 
mici, terenurile au 
ajuns la Gruparea 
Iacomi. 
 
Pe site-ul nostru 
puteti vizaliza o 
serie de extrase 

din cartea funciara ale proprietatilor dlui. Popescu Ion - cel 
cu depozitul de lemne, partial redate si mai jos. 
https://experimentullehliu.ro/2021/06/14/bogatul-nemilostiv-si-
saracul/ 

 

 

 

 
 

 
 
Popescu Ion a furnizat lemne si piatra conform solicitarilor. 
 

 

 
Din cate intelegem si acest teren de 1.46 ha, a ajuns tot la 
Clan, insa nu a fost inca intabulat dreptul de proprietate. 
Vom reveni aici cu clarificari, legat de numele 
proprietarului! 
 
Litigiu intre Sofian Costache (Euro Spa Trading) si Dan 
Rucareanu? 

https://experimentullehliu.ro/2021/06/14/bogatul-nemilostiv-si-saracul/
https://experimentullehliu.ro/2021/06/14/bogatul-nemilostiv-si-saracul/
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Primarul Iulian Iacomi - Primarul care nu a fost ales de tine! 
Devenit Primar prin frauda! 

 
Ajuns Deputat in Parlamentul Romaniei moderne, Iulian 
Iacomi a cautat modalitati de investire a capitalului in 
afaceri prospere, care sa fie insa ascunse de ochii curiosilor. 
Asa a ajuns Imparatul la ciresele si capsunile Imparatesti, la 
care insa a devenit alergic! 
 

Primarul Orasului Lehliu Gara a devenit alergic la Capsuni 
si Cirese, din cauza tratamentelor cu pesticide aplicate in 
exces la Rodagria Produce, in lipsa unui Inginer specialist. 

Acesta a consumat 
cantitati de cirese si 
capsuni tratate si a 
devenit alergic, dupa ce a 
suferit cateva intoxicatii! 
 
Iacomi Iulian a devenit 
alergic in urma 
consumului de fructe 
tratate din propria 
livada. 
 

In urma cu cateva zile m-
am oprit la Rodagria 
Produce in Ogoru, 

Comuna Dor Marunt, unde la taraba, o fata vinde zilnic 
capsuni. Am oprit de doua ori si am cumparat capsuni 
pentru cei mici, insa capsunile erau vechi, culese de 2 zile 
cel putin si partial stricate! Vorbim de capsuni cumparate 
de la poarta fermei! 
 
Capsunile ar trebui sa fie proaspete, mai ales ca o caserola 
de 1 kg are pretul de 15 ron! 
Am aruncat 20 % dintre ele si nu este prima data cand 
Rodagria vinde capsunile vechi si alterate! 
 

La Rodagria oamenii sunt abuzati, umiliti si tinuti zilieri, 
tratati cu promisiuni „ca sclavii pe plantatia Imparatului”. 
 
Vanzatoarea de la tejghea nu are forme legale de munca, 
motiv pentru care Mihalcea Bogdan, cel care trage 
Fondurile Europene pentru Grupare, nu plateste taxele 
catre Stat, realizand importante economii financiare. 
 
Conform legii Rodagria nu poate angaja zilieri decat in 
activitati specifice agriculturii, deci fara zilieri in constructii 
sau activitati economice! De mai bine de 6 ani, Consortiul 
Imparatului- Rodagria, un vehicul financiar, foloseste zilieri 
in activitati care nu permit folosirea acestei categorii de 
persoane! 
 
Insa sa revenim la vanzatoarea de la tejghea! 
Va prezentam mai jos sesizarea transmisa de redactia 
noastra catre Inspectoratul Sef al ITM Calarasi- Stan Ionel: 
 
Distinse Domnule Stan Ionel,  
Tin sa va informez prin prezenta sesizare, de faptele deosebit de 
grave savarsite de membrii Clanului Iacomi, in Localitatea 
Ogoru, Comuna Dor Marunt, la Consortiul Rodagria Produce, 
consortiu care functioneza sub interfata II Mihacea Bogdan.  
Membrii Gruparii Iacomi folosesc zilieri in activitati care nu au 
nicio legatura cu cadrul legal, al activitatilor permise de lege 
pentru aceasta categorie de persoane! Mai precis, sub acoperirea 
oferita de Clan, protejati de controale, acestia utilizeaza zilieri la 
activitatea de vanzare cu amanuntul, cand in mod normal, ar 
trebui sa angajeze persoanele cu contract!  
Lipsiti de forme legale, oamenii trudesc zilnic in activitati 
incompatibile cu cele permise de lege.  
Va prezint cazul vanzatoarei de la intrare din Ferma 
Imparateasca, unde femeia nu are carte de munca si in cei cativa 
ani, de cand vand astia la taraba in Ogoru, fetele nu au avut 
contracte de munca!  
Pe scurt este munca la negru! si nu este singurul caz in ferma!  
Va rog sa pastrati confidentialitatea informatiilor din prezenta 
sesizare, iar sanctionarea operatorului sa ne fie comunicata. 
 Ing Cezar Petrescu, Redactor Experimentul Lehliu 
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Numita Gloria Pascu, Mihalcea Bogdan (sotul Gloriei 
Pascu), Mihalcea Maricel (Director CERTROM) si Andrei 
Pascu, abuzeaza de cativa ani zilierii alaturi de Iulian 
Iacomi, construind o structura de tip piramidal, in care sub 
acoperirea angajarii cu ziua, acestia evita plata contributilor 
sociale si a cotizatiilor obligatorii, la Bugetul de Stat. 
 
De la infiintare pana in prezent Consortiul Rodagria a avut 
un angajat, iar II Mihalcea Bogdan, tot un angajat! Asta in 
timp ce vara, acestia utilizeaza zilnic zeci de lucratori! 
 
Pe gardul fermei este pus un anunt mare cu „Vino in echipa 
noastra!” 
 
Care echipa, cea de zilieri? 

 
 
Adica, astia de la ITM Calarasi, aplica Legile doar la prosti! 
 

 
 
Zilier pe post de vanzator la Rodagria 
Rodagria nu este interesata de calitatea produselor, taraba 
este doar de fatada! 

 
Eliberarea bonurilor fiscale in Romania este obligatorie 
pentru activitatile de comert cu amanuntul, motiv pentru 
care, Rodagria Produce are obligatia sa ofere bonuri fiscale 
clientilor serviti pe marginea strazii! 
 
Mai jos sa prezentam sesizarea transmisa de redactia 
noastra catre Catre IPJ Calarasi- Comisar șef de poliţie 
IVĂNUȘ RĂZVAN-GEORGE, Serviciului de Investigare a 
Criminalitatii Economice:  
 
Distinse Domnule Comisar Sef, 

 In Localitatea Ogoru (com Dor Marunt), unitatea II 
Mihalcea Bogdan parte a Rodagria Produce Cooperativa 
Agricola nu elibereaza bonuri fiscale pentru comertul cu 
amanuntul, ca regula generala si vinde produsele fara 
plata taxelor catre Bugetul de Stat. 
Fata de cele mentionate, va rugam sa luati masurile legale 
care se impun! 
Rodagria Produce CUI 37718990 
Ing Cezar Petrescu 
Redactor Experimentul Lehliu 
 

 
 
II Mihalcea Bogdan este o entitate diferita din punct de 
vedere juridic de Rodagria Produce Cooperativa de 
Productie. Daca prima este la vedere, Rodagria este ascunsa 
de Imparat, la supusii din Clan (cu mare atentie)! 
 
Gandita special ca un vehicul financiar, capabil sa absoarba 
si sa gestioneze milioane de euro din Fonduri Europene, 
Rodagria este gandita cu Cenzori si beneficiari ascunsi, de 
ochii indiscreti! 
 

 
 
Iacomi Iulian cu doua decenii de experienta in inginerii 
financiare, ascunde foarte eficient implicarea lui, precum si 
beneficiile din afacere, insa daca esti atent si ii urmaresti, 
sunt mai transparenti ca apa. 
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• Mihalcea Bogdan II (Bogdan nascut in Constanta la 
21.12.78) este actionar cu 20%, 

• Mihalcea Maricel (nascut in 02.7.49, in Ciocani Jud 
Vaslui) este actionar cu 20%, este unchiul lui Mihalcea 
Bogdan. 

• Razvan Stoean, var cu Mihalcea Bogdan (cumnat cu Vali 
Mihaela Mihalcea), are alte proiecte prin Afir (pe Lehliu 
Sat) 

• Marica Cristian Romica din Targoviste-nascut la 
16.09.88, var primar cu Mihalcea Bogdan (este 
apicultor, are proiect pe albine si livezi cu mere). Intrat 
in afacere la insistentele lui Mihalcea Bogdan. 

• Draghici Cristian Constantin (avocat de profesie – 
liberal, aparatorul sotului Alinei Bica) detine si el fara a 
avea o participare reala in sensul unui aport financiar, 
este cel prin care se realizeaza drenarea fondurilor 
obtinute (Europene) din proiecte, prin firmele 
prietenilor acestuia, tot din Fagarasi, localitate de unde 
este si el. Astfel se constata faptul ca beneficiarii 
fondurilor obtinute din II Mihalcea Bogdan pe proiectele 
AFIR, sunt chiar firmele apropiatilor Rodagria (aici vom 
reveni pe larg) 

• Bajenaru Beatrice si Corneliu- cenzorii-sunt implicati 
atat in CERTROM cat si in zona de interes a 
proprietarilor de drept a terenurilor pe care II MIhalcea 
Bogdan, a obtinut Fonduri Europene. Acestia detin, la 
randul lor, o alta serie de firma in principal de 
Consultanta si Contabilitate. 

Gloria Pascu, sotia lui Bogdan Mihalcea si Adrian Pascu, 
fratele acesteia, sunt proprietarii de drept ai pamantului II 
Mihalcea Bogdan si investitorii camulfati in Rodagria, 
totusi public, acestia declara ca sunt principali actionari. 

 

 
Cum a intrat Imparatul in ecuatie, ce rol are Dinca, cum a 
folosit Gruparea resursele umane si financiare ale Orasului 
Lehliu pentru a aduce Rodagria unde este azi, doar in 
Experimentul Lehliu. 
 
Cum a ajuns Mihalcea Maricel, desconspirat alaturi de Anca 
Simina Popescu (MADR), Dan Motreanu, Emil Dumitru, in 
ceea ce trebuia sa fie pentru Gruparea Iacomi, cea mai 
importanta actiune de sabotaj, la care au lucrat din 2017, 
cateva zeci de persoane, doar in Experimentul Lehliu 
(episoadele urmatoare). 
 
Crima Organizata in cea mai pura si curata forma, in livada 
Imparateasca! 

 

 
 
Si am ajuns in anul Domnului 2021, cu PNL Calarasi-
Prahova-Bucuresti, in frunte cu Imparatul Iulian Iacomi, 
deschizator de drumuri si promotor al Liberalismului 
Fascist de influenta Putinista, care deschide dosarul la 
DNA, dusmanului de neoprit, al Liberalilor obraznici 
(nativii) din Calarasi, lui Iliuta Vasile. 
 
Trimis in judecata la rapid, Iliuta Vasile, Zeu al Zeilor si 
Imparat al Imparatilor, stapan peste toate zburatoarele si 
vietuitoarele din Calarasi, si drept Presedinte de Consiliu 
Judetean, este pleznit peste gioale, ziua in amiaza mare, cu 
Marinica Badea zumzaind ca un bondar, pe subiect! 
 
Amuzant este insa, faptul ca Liberalii adevarati au gasit sa 
foloseasca in prezenta speta, un abuz, specific smecheriei 
politice, prin care Zeul Zeilor, mazileste cativa angajati „de 
partid”, de la el din curte, pe care ii zboara afara din 
posturile calde! 
 
Adica, in prostia lor, Liberalii aleg sa trimita in judecata un 
„dusman de partid”, fost coleg, pentru un lucru bine facut! 
Adica pentru faptul ca a facut curatenie in propria ograda, 
unde ales stapan, avea de ales intre a convietui cu 
dusmanul, sau a aduce amanta. 
 
Pai nu a facut al nostru Dumitrescu Iulian, membru al 
Clanului Iacomi, la fel in Prahova, unde este Presedinte de 
Consiliu Judetean? 
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Dintre toate relele, nebuniile facute de Vasile Iliuta, ei aleg 
un lucru bun! Cu certitudinea ca merg la sigur, si victoria le 
este garantata. Este ca si cum ciorile, planifica prinderea 
corbului care le vaneaza! Insa in loc sa impuste corbul, 
ciorile il prind de ciuf! Iti dai seama cum face corbul cand 
scapa de capcana ciorilor rele! Le decimeaza pana la una! 
Una dimineata, una la 12, una seara si doi-trei pui de cioara 
la desert. 
 

Suparat dar interiorizat, Vasile Iliuta a stiut sa joace 
„aparent corect” si a patruns in inima Liberalilor analfabeti 
si hoti din aripa Iacomi, unde a gonit Imparateasa, din 
Cocina Clanului Iacomi din Sapunari si a mobilizat armata, 
pentru ultima confruntare, chiar pe holurile Spitalului de 
Psihiatrie din Sapunari, Spital cu o structura mamut! 
 
PNL a aruncat tot, pana la Orban au ajuns, sa impinga 
dosarul Zeului Zeilor. Zeul trecut prin flacarile Iadului, a 
mobilizat o armata formata din cei mai credinciosi si 
capabili soldati. Printre ei Deputatul Dumitru Coarna, pus 
de PSD sa curete jegul din Judet! 
 

Intai le-a taiat cascavalul (adica banii), pe toti! Apoi a 
inceput sa insurubeze Zeul Zeilor, cele mai salbaticite si 
obisnuite cu chinul, vietuitoare din Regat, la Ecoaqua si 
Cocina, dar si in Judet, acum le zboara si ultimele pozitii din 
vechile insurubari. 
 
Patruns in mijlocul Clanului Iacomi, a dispus Zeul Zeilor, 
executia unui Audit Financia-Contabil, pe ultimul deceniu, 
cum nu a mai vazut nici Curtea de Conturi! 
 
Lovind cu toporisca in pieptul Clanului, Zeul Zeilor, a gasit 
cutiuta cu minuni si in termen record, au pornit 
exceptionale anchete, ale Parchetului Xenofonte (Parchetul 
de pe Langa Tribunalul Calarasi). 
 
In plina desfasurare, anchetele din Spitalul Sapunari, 
ascund dosare penale pentru 10 ani de zile, la o rata de trei/ 
saptamana (la depunere), cu exceptionale furturi si mizerii, 
pornind de la pretul painii, pana la incredibilele fotolii 
inutile, cumparate de Clan cu sute de mii de euro! 
 
Asa a ajuns Imparatul, avand in spate sleata de ieniceri 
(Iulian Dumitrescu, Ludovic Orban, Dan Motreanu si Emil 

Dumitru), cu un numar mai mare de anchete penale in 
desfasurare, comparativ cu Iliuta Vasile. 
 

 
 
Pe holurile de la Sapunari, se dau exceptionale batalii, iar 
Hilfe de la Sapunari (adica Garvila), trebuie sa jongleze 
mingiutele si sa intretina echipa de audit, care il cauta si in 
urechi si ii numara pietricelele aduse in parcare! Noi intre 
timp, il cautam la telefoane! 
 
O luna de zile dureaza auditul la Sapunari! 
 
In geneza, Lumea a fost creata in 6 zile, insa ziua avea 24 de 
ore sau mai mult! Geneza nu specifica cat de lunga era ziua, 
in acele vremuri, destul de indepartate. 
 

In timp ce Liberalii Fascisti sunt slab pregatiti in tactica 
blatului, Iliuta Vasile stie sa faca intelegeri si stie sa 
negocieze, mai ceva ca un drac, prins cu crucea pe piept! 
 
Va ierta Zeul Zeilor, pacatele Imparatesei, primind in 
schimb achitarea Liberala din dosarul aflat acum pe masa 
Judecatorului? 
 
Vor face troc, ca de obicei, sau se va merge pana la capat? 
 

“Am ajuns să trăim într-un #stat de tip #mafiot, în care o 
parte dintre politicieni sunt în legătură directă cu lumea 
#interlopă și dictează regulile siguranței publice. 
Mecaniscul e simplu: politicieni ancorați în zona mafiei sunt 
sprijiniți de lumea interlopă și încearcă să-și pună în 
funcțiile-cheie din poliție “omul lor”, un sistem de genul 
serviciu contra serviciu”, a explicat deputatul PSD.Vorbim 
despre grave probleme existente în interiorul sistemului, 
generate în special de cei care ocupă funcții de conducere și 
care au legături suspecte cu clanuri și infractori, categorii 
care folosesc sume importante de #bani pentru a-și asigura 
#protecția. Reformele promise pentru reorganizarea 
activității Ministerului de Interne întârzie să apară iar 
funcțiile de conducere se ocupă în continuare pe alte criterii 
decât pe competență.“Susțin #reorganizarea instituțională 
a MAI și identificarea măsurilor necesare pentru a construi 
un sistem sănătos în care polițistul să fie protejat, un sistem 
în care funcțiile de conducere să fie ocupate pe criterii de 
profesionalism și integritate”, a susținut deputatul Dumitru 
Coarnă în finalul declarației sale politice. 
 
-Dar nu este asta, politica din Romania de 30 de ani? 
 

Primim de veste de la Lehlianul lovit ultima oara de Iacomi 
Iulian, care ajuns acasa, observa ca este urmarit prin tot 
Orasul, asteptat si fugarit de acesta, mai ceva ca in filmele 
cu Rambo si Testoasele Ninja! 
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Ajuns acasa la Lehliu, in modestul apartament cu SAPTE 
bai, victima noastra, ne trimite speriata un material legat de 
faptul ca Primarul, il asteapta la cotitura, sa il sperie, sa il 
ameninte, sa il terorizeze. 
 
Speriat, debusolat, se gandeste sa il sune pe Buraga Costel, 
Comandantul de Politie Interlop, insa se gandeste ca mai 
bine nu, avand in vedere ca ultima oara, era Buraga sa ia 
bataie la el in birou! Se gandeste la Buraga, saracul! 
 

Daca imparatul pierde coroana, zeci de locuri de munca 
caldute, din Spitale, Scoli, Gradinite, Biblioteci, Evidenta 
Populatiei, Primarii, dispar! 
 
Mai ales ca se vorbeste de o restructurare a Spitalului 
Sapunari, avand in vedere structura umflata, lipsita de 
coerenta si utilitate! 
 
Pe scurt, vin vremuri grele in Clan! 

 
„Îmi permit să reiau 
sfatul pe care ți l-am mai 
dat: încearcă să nu îți 
mai atribui, în 
convorbirile telefonice, 
calități oficiale, pentru că 
biroul de avocatură către 
care se vor externaliza 
serviciile juridice de 
reprezentare a Primăriei 
Lehliu - Gară strânge 
deja probe pentru 
încadrarea ta la 
uzurparea de calități 
oficiale. Revin cu 
informații despre 
ședința de CL de vineri.” 

Nota informare din Primaria Lehliu Gara primita pe 
19.04.2021 de la informatorul Pantera. 
 
Primarul Iacomi Iulian dupa ce a consumat toate bilele, 
injuraturile, amenintarile si uneltele administrative bazate 
pe slugile din Ministere si diverse institutii, a recurs ca 
ultima si disperata unealta, la Justitie, cea pe care o uraste 
cel mai mult! 
 
Insa nu a fost singur sa depuna o plangere, asa cum este 
barbateste! A folosit-o pe Serban Nadejdea, care a dat in fata 
Organelor de Cercetare Penala, incredibile si halucinante 
declaratii, legat de modul in care a fost abuzata telefonic de 
ziaristul care a sunat ca angajat al Prefecturii! 
 
Mergand pe cartea „uzurparii functiei” Iacomi incearca 
incadrarea pe alte 5 articole de cod penal, iar Xenofonte 
Purcarea (zia Padrino), Nasul Crimei Organizate Calarasene 
a mai adaugat si el cateva capete de acuzare sa iasa tambal 
dosarul. 
 
Cand eu credeam ca SIPI a aranjat un dosar, ajuns la 
Calarasi vineri, aflu ca Nadejdea saraca, a plans 
saptamani… 
 

A iesit dosarul Penal instrumentat de Xenofonte Purcarea la 
URGENTA, mai ceva ca dosarul lui Pacepa, care era deja cu 
rechizitoriul gata, fara a fi judecat. 
 
Cel mai temut interlop al Calarasiului, Iacomi Iulian, s-a 
bagat sub fusta unei femei, de unde mai arunca sageti cand 
poate, alaturi de Deputatul Barca Constantin, bunul sau 
prieten si iubitor al Liberalismului 
Fascist de Lehliu. 
Nu pot astia in Clan sa stea in picioare! 
Tot pe jos si taras, sub fuste si pe 
ascuns, asa cum Deputatul Barca 
Constantin, mandria PSD Calarasi nu 
prea mai gaseste pantalonasi de 
imbracat, poarta rochite! 
 
Barca Constantin - membru al Gruparii Iacomi 

 
Pentru mai multe informatii puteti accesa articolul Marea 
Tradare- DIICOT si Judetul tinut in bezna EP2 
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicot-
interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/ 
 

Imparatul Iacomi Iulian plateste din banii tai totul! Adica 
avocatul lui este platit de tine! 
 
Asa se face ca in prezenta speta nu prea a vrut nimeni sa 
intre in mizeria Clanului Iacomi, avand in vedere cadenta 
de 5-6 plangeri penale depuse de noi, saptamanal la DNA si 
DIICOT . 
 
Are Imparatul insa un Avocat secret, asociat cu el si Clanul 

in Rodagria, mai precis DRAGHICI CRISTIAN 

CONSTANTIN Draghici Cristian Constantin (avocat de 

profesie – liberal, aparatorul sotului Alinei Bica) detine si el 

fara a avea o participare reala in sensul unui aport financiar, 

este cel prin care se realizeaza drenarea fondurilor obtinute 

(Europene) din proiecte, prin firmele prietenilor acestuia, 

tot din Fagarasi, localitate de unde este si el. Astfel se 

constata faptul ca beneficiarii fondurilor obtinute din II 

Mihalcea Bogdan pe proiectele AFIR, sunt chiar firmele 

apropiatilor Rodagria (aici vom reveni pe larg)... 

 

Pe site-ul nostru puteti vizualiza Emisiunea Interviul 

Saptamanii, avocat Cristian Draghici - 9 iunie 2015: 

https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/imparatul-

junglei/ Draghici iubeste ciresele Impratestisi nu are alergie 

la ele! Cel mai secret avocat Imparatesc! 

 

In Lehliu Gara a aparut o 
strada privata! Mai precis, 
Imparatul venind la munca pe 
la 9:30, asa cum vine de obicei, 
se trezeste ca are strada plina 
de masini si nu are unde parca. 
Nervos ca „prostimea” vine la 
el pe strada si lasa turismele 
aiurea, Iacomi iulian a decis ca 
trebuie musai sa monteze 
doua bariere cu telecomanda! 

https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicot-interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicot-interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/
https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/imparatul-junglei/
https://experimentullehliu.ro/2021/07/02/imparatul-junglei/
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Cele doua bariere cu telecomanda ofera Clanului Iacomi 
accesul pe strada de langa Parcul din Lehliu, la apasarea 
unui buton! 
 

Asa si-a tras Iacomi strada, 
daca pe cealalta strada a 
vandut cladirea primita spaga 
la dusmani, implicit nu a mai 
pastrat strada Crinului, macar 
strada Primariei sa fie toata a 
lui! 
Cat au costat barierele: Pai 
8000 de euro cu montaj cu 
tot, insa nu apar inca in 
sistemul de achizitii publice! 
Imparartul stie ca este 
urmarit si cand merge „La 
Partid”, asa ca face jonglerii 

cu achizitiile. 
 

Pentru cine intreaba, barierele sunt montate pentru 
siguranta copilasilor care se zbenguie printre buruienile din 
parc. 
 

    
 

Cand ploua la Lehliu trotuarele 
devin capcane in adevaratul 
sens al cuvantului. 
Tot orasul este plin de noroi, 
trotuare surpate si gropi. 
 
Barierele mai lipseau in Orasul 
Lehliu, in rost toate au fost 
rezolvate! 

 
Urmare a articolului 
din data de 
23.06.2021, la 
concursul proba 
scrisa de la Calarasi, 
cele doua candidate 
din Lehliu Gara au 
fost aspru pedepsite 
si notatate cu 17 
puncte, respectiv 30 

din totalul de 100! 
 
Aflam pe surse apropiate problemei, ca a crescut subit 
dificultatea examenului, iar doi candidati au obtinut 
exceptionale rezultate (in mod surprinzator)! 

 
 
Pe acelasi subiect puteti citi si articolul Was macht der 
bürgermeister? Postat pe site-ul nostru in data de 
10.06.2021: https://experimentullehliu.ro/2021/06/10/was-macht-
der-burgermeister/ 
 
Serviciul de Ambulanta Calarasi are o mare nevoie de 
personal si este greu de acceptat ca o asistenta de la un 
Spital de Psihiatrie, sa obtina nota trei la un examen pe 
meserie. 
 

Prof. Dr. Acad. Danga Mircea, Directorul Spitalului 
Orasenesc Lehliu Gara, nu primeste studentii in practica! 
Este vorba de tinerii care termina cursurile de Asistent 
Medical Generalist, tineri care au nevoie de un ciclu de 
practica. 
Este vorba de 4-5 tineri pe zi, tineri care urmeaza cursurile 
la Calarasi si au nevoie de o unitate unde sa faca un numar 
de ore de practica! 
Doar la Spitalul Sapunari au gasit loc….. 
 

„Voiam să-ți confirm informațiile furnizate de sursa ta 
(Ghita) despre parașutarea unei doamne peste Serviciul de 
Ambulanță Călărași. Ce nu știe sursa ta – nici nu aveam cum 
să afle – este că traficul de influență politică a funcționat la 
vârf: Împăratul Galben (fost Roșu) a vorbit cu Țarina 
Albastră (Amelia Giurcan, șefuleasa USR Călărași), pentru 
a rezolva câștigarea așa-zisului concurs. Așa, ca între foști 
colegi de partid. PSD, mai exact. Căci una dintre ultimele 
declarații politice ale Împăratului – ca șef al roșieticilor 
călărășeni – a fost anunțul că PSD-ul local nu mai are arhivă 
și, deci, nu poate confirma calitatea de membru PSD a 
Ameliei Giurcan (soția lui Gigi, fostul șef al lui doi-și-un-
sfert Călărași). Dar de ce era nevoie de binecuvântarea 
Țarinei Albastre? Pentru că, la împărțeala bucatelor, USR a 
primit – în județul Călărași, pe lângă controlul altor 
deconcentrate – și conducerea Ambulanței. Și atunci, nu 
mergea doar pe firul scurt de la PNL”. 
 
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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