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Scufita Liberala Hoata 
 

La Dor Marunt se fura ca in codru, se 
fura tot, pe fata si cu ajutorul 
procurorului corupt! In jur de 150.000 
de euro platiti Pompierilor Militari 
pentru a executa cateva garduri, 
capabile sa reziste un an! 
Gandita la mica masa a blatului, 
executia si punerea in opera a acestor 
garduri, a permis Familiei Iacomi sa 
traga sume frumoase din bugetul 
Primariei, banuti impartiti intre parti, 
imediat ce lucrarea a fost finalizata. 
Pe hartie, lucrarea a fost executata de SC 
Grand Construct SRL (firma lui Nemes- 

membru al Gruparii Iacomi) si Gagarin- acum cazut in dizgratie- cu SC New 
Led SMD. Continuarea la PAGINA 2 

 
Fura PSD + fura PNL = Patrihoti 
 

De ce fura politicienii? 
Politicienii fura pentru ca vor, pentru ca pot si pentru ca au mare nevoie de 
tine. Fura pentru ca nimeni nu ii pedepseste. Nu sunt trasi la raspundere. Asa 
a aparut Patrihotul, o noua categorie sociala de paraziti. 
DNA o entitate total inutila si 
paralizata.                             

BARCA Constantin 
Plosnitata si stransa cu latul, Directia 
Nationala Anticoruptie a abandonat lupta 
cu „coruptia”. Mai zgaltaie ici-colo pe cate 
unu, insa doar atunci cand cel vizat este 
slab si nu are spate. 
In Calarasi totul este de furat! Se fura 
din scoli, se fura din spitale, se fura 
din primarii, se fura din cimitire. 
La Spitalul de Psihiatrie Sapunari, 
Deputatul Barca Constantin mandrie a 
Social Democratiei, a inceput sa semene 
haos si debandada in unitatea spitaliceasca si a dat drumul la jaf! 
Spitalul este locul propice pentru furaciuni, pentru ca nu exista consecinte, nu 
esti tras la raspundere de nimeni. Continuarea la PAGINA 12 

 
USR Calarasi vaca 
de muls a 
Albanezului - cu 
Amelia Giurcan 
 
Judetul Calarasi infestat pe 
toate palierele politice de 
paraziti, a suferit o infestare 
puternica si in USR, unde 

Iulian Dumitrescu, membru important al PNL si al Clanului Iacomi, a avut 
inspiratia de a aranja, impreuna cu Gigi Giurcan de la 2 si 15`, insurubarea si 
spalarea „cu vreci” (cum zicea Imparatul) a Ameliei Giurcan!  
Asa a ajuns Amelia Giurcan la USR! Insa ideea a fost a lui Iacomi Iulian, zis 
Imparatul!  

Amelia Giurcan omul 5 in Judetul 
Calarasi- membra a Gruparii Iacomi- o 
simpla unealta in mana unor intelopi- 
Gruparea Iacomi.  
Continuarea la PAGINA 7 
 

Abrutizarea Ziaristului de 
stepa - Marin Badea 
 

Geniul Marin Badea, manjit de partid si 
de Clanul Iacomi din 2013, a ajuns o 
simpla lopata, a unor idioti si analfabeti, 
pe care ii uraste si ii detesta atat de mult! 
Insa inainte sa fie atins de flagelul 
Iacomizarii, care omoara si distruge tot 
ce atinge, Marin Badea, ca orice copil 
rebel, a lasat Calarasiului adevarate 
capodopere. Una dintre ele - Abrutizarea 
iepurelui de stepa, scrisa in 2012, inainte 
sa fie infectat cu virusul lacomiei specific 
clanului. Nu stia el atunci, ca zece ani 
mai tarziu, avea sa fie abrutizat, de 
aceleasi fiare care acum parlesc 
caprioare si porci mistreti si care sunt 
responsabile de pastrarea in saracie a 
unui Judet intreg. Continuarea la 
PAGINA 2 
 

Sluga Badea Marin si 

Comuna Frasinet 
 
Redactia Ziarului Experimentul Lehliu a 

inceput distribuirea ziarului in Comuna 

Frasinet! Responsabila cu distrubuirea, 

Marioara lui Spiridon, o fata gingasa si 

cuminte! Au fost impartite sase numere 

din exceptionala publicatie 

Experimentul Lehliu, fapt care a creat o 

adevarata debandada in Frasinet, unde 

tot satul s-a oprit din munca, sa citeasca 

incredibilele aventuri ale celor din 

Clanul Iacomi! Vestea distribuirii presei 

in Frasinet a cazut ca un fulger in Clan, 

care a trimis imediat oameni sa puna 

mana pe cateva exemplare! 

Continuarea la PAGINA 2  

http://www.experimentullehliu.ro/
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Scufita Liberala Hoata 
 
Formula este simpla: gardutul este facut la panarama, fara 
fundatie, cat sa tina un an de zile, pompierii din Clan 
realizeaza placile din nisip cu urme de ciment, iar montajul 
este facut de pompieri, cu cine gasesc (inclusiv minori), 
feriti fiind de ITM Calarasi, care are membrii in Clanul 
Iacomi. 

Banutul este apoi impartit frateste! 
 
Aproape 160.000 Euro au costat aceste garduri, acum in 
avansata stare de deteriorare. Pe scurt o mizerie, care il face 
pana si pe cel mai infocat suporte al lui Iacomi, sa sara de 
pe scaun de draci! 
Dosarelul a fost plimbat intre DNA- Proc. Xenofonte si Proc. 
Banescu Liliana, unde doarme si acum, spre vesnica odihna, 
in stilul specific doamnei Procuror Banescu, iubitoare de 
Iacomi, mai mult o mama pentru Clan. 
 
Cum arata gardurile din Comuna Dor Marunt, la un an 
distanta? 
 
Executate fara fundatie, pe banii comunitatii, toate 
lucrarile au fost verificate si controlate de Joga 
Virgil, Arhitectul de la Urbanism, care a avut grija, 
ca executia sa fie in linie cu cerintele 
URBANISTICE ZONALE. 
 
Nu putea sa lipseasca Secretarul Comunei- Vatafu 
Constantin Alecsandru, iubitor de frumos si Liberal 
adevarat. 
Asta inseamna Crima Organizata- furi organizat- acoperit 
de Procuror, acoperit de Seful Politiei Lehliu Gara. 
 
Asa au transformat astia la Lehliu doctrina Liberala in 
doctrina Liberal Fascista! 

 
Abrutizarea Ziaristului de stepa - Marin 
Badea 
 
Cat de cruda este viata, uneori! 
Scris in 2012, materialul este exceptional si arata faptul ca 
din 2012 pana acum, nu s-a schimbat nimic! Saracie la 
oameni in case si bogatie la cei din Clan si partid. 
 
„Pelinu – ud si plin de matreata 
 
Satul Pelinu, aparținând comunei Dor Mărunt, nu numără 
mai mult de 40 de case și vreo 200 de suflete. Se află la 
circa 5 kilomteri de satul Dâlga și la 7 kilometri de 
localitatea administrativă. Ca să ajungi acolo, dinspre 
Lehliu-Gară, trebuie să faci la stânga, pe un drum 
desfundat și care te duce direct în inima Bărăganului. 
 
A nins ca niciodată și peste acest sat. La intrare, pe șleau, 
o wollă, venită de la Călărași, își face de lucru. După care 
satul ni se înfățișează ca un câine ud și plin de mătreață. 
Pe strada principală, într-o bojdeucă, funcționează o 
dugheană, aceasta fiind unul din cele două magazine 
sătești. E chiar în apropiere de strada Belșugului, asta ca 
o ironie amară. Ne întâmpină patronul, neras,tras la față. 
Ne spune că satul se caracterizează într-o singură frază: 
“Amărăciune, frate, amărăciune”. În dugheană, de peste 
vară, au mai rămas câteva doze de bere “Timișoreana”, 
dar și una de “Ursus”, fără alcool. P-asta din urmă nici nu 

mai știe de când o are. “Am avut un bax. S-a mai băut pe 
căldurile alea mari”. Nici el nu știe de ce-o mai ține. Se 
caută, de regulă, vinars, iarba-dracului, adică tutun, dacă 
se poate cât mai ieftin. Pastă de dinți, din care are câteva 
cutii de “Colgate”, nu mai știe când a vândut ultima oară. 
Lumea se spală, dimineața, cu țuică, ne spune, ia o gură și-
i ca nou. Patronul, care e provenit de la Capitală, ne spune 
că satul este îmbătrânit și că tot tineretul a fugit unde a 
văzut cu ochii. Vinde, la zi, cât să nu moară de foame. El 
spune că face vânzare de 1 milion, dar nu-l credem. “E vai 
de mama noastră, vând 20 de pâini”. La Dor Mărunt, 
lumea care are treabă este dusă de cei care au autoturisme, 
contra-cost. Care nu are bani să plătească, să zică mersi 
dacă are cizme. Altfel, stă până dă colțul ierbii. 
 
Satul nu are biserică. A avut, dar e toată degradată, 
căzută, mușcată de crivăț și de ploile de peste ani. E undeva 
în dreapta, dincolo de strada Speranței, semn că ăia care 
au dat o astfel de denumire a șleaului a avut un umor de-a 
dreptul bolnav. Nu e preot în sat. Dacă se întâmplă vreun 
necaz, vine popa de la Dâlga, dar și ăla când poate, căci e 
bucureștean, deci e popă-navetist. La nenorocire, omul nu 
este dus la altar. Vine popa și face, de ochii lui Dumnezeu, 
o slujbă în casă. Se înmormântează simplu aici: “Ușurel la 
cimitir și gata!” În sat, nu e rețea de alimentare cu apă. Ion 
Nițulică, primarul de la Dor Mărunt, spune că va ajunge 
cu conducta și pe-aici. Când a preluat el primăria, nici nu 
se vorbea de așa ceva. Acum, se laudă acesta, sunt 5 
kilometri de conducte de apă potabilă. Despre primar, 
patronul de dugheană spune că e băiat valabil. “Mai vine 
pe-aici,e băiat săritor. Are treaba lui, acolo, la primărie”. 
În zăpezi, oamenii au dus-o extrem de rău. Se prezintă și 
afaceristul: Iordache Florea, cunoscut în sat drept Marian 
Comerț. Nu are ce să ne mai spună. În magherniță, îi 
picură apa-n cap. Pe rafturi, alături de prafuri pentru 
mâncăruri ca la oraș, adică niște pungi cu “Delikat”, mai 
are și niște rotițe de cașcaval, spune el, dar noi le 
recunoaștem drept specialități din spumă de brânză. Nici 
din astea nu-și mai aduce aminte când a vândut. Îi spunem 
că sunt bune la pizza, iar acesta râde cu poftă. “Da, pizza, 
la Pelinu, așa e! Nici nu știe lumea cum se face pizza!” Îl știe 
și pe Ion Iacomi, un sătean fugit de la un partid la altul, cât 
să aibă și el șansa de a deveni primar. “E-te pârț, ce să facă 
Ion?” 
 
Se caută, de regulă, pâine, zahăr, bulion. Dar și câte-o 
tărie. Afară, un tătăic se laudă că a băut un coniac. Ar mai 
bea unul, dar numai dacă-i facem noi cinste. E cam are de 
urechi, dar ne înțelegem până la urmă. N-a fost niciodată 
plecat din sat. I se spune Trandafir Toader, dar lumea-l 
știe drept Geabă. Are 78 de ani, iar baba e acasă, cu 
bătrânețea. De mâncare, azi, face un produs extraordinar: 
“E, ce-avem!” Nu vrea să ne spuneă ce anume are. 
Insistăm, așa că omul e nevoit să ne spună până la urmă: 
“Mămăliguță, nene, mămăliguță”. Apoi ne mărturisește că 
are baba adventistă de ziua a șaptea, așa că la ei nu se 
mănâncă preparate din porc. El nu s-a dat după religia 
femeii, chiar dacă a iubit-o. “I-am iubit ființa, adică pe ea”. 
Mândra, Trandafir Alexandrina, zisă Sanda, e trecută și 
ea prin viață. Primarul e băiat bun, zice acesta, după ce 
soarbe o gură de vinars, numai dacă s-ar implica mai mult 
și pentru satul lor. “Io, vă spun drept, e băiat valabil. Îl 
mănâncă unii și alții de cur”. Ne spune și cine: Ion Iacomi. 
Despre asta, știe el, ne face semn că are pâlnie în loc de gât. 
“E o jigodie. Dacă spun jigodie, atunci jigodie e!” E 
mulțumit că e apă în sat, dar numai de la Dumnezeu, iar 
cu zăpezile din februarie, mai că s-au săturat. “Ei, ce ne-a 
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dat Dumnezeu!” Geabă știe că tineretul din sat e plecat de 
foame. Nu mai e tineret. La biserică, nu are unde să se 
ducă. “N-am unde să mă duc”. De 4-5 ani de zile, morții nu 
sunt duși la biserică. Doar sunt purtați pe năsălie, cât să 
fie de mândrețea satului. “Vă spun din suflet, din ce știu eu: 
satul ăsta a fost unul de binefacere la toți. Toți primarii s-
au făcut oameni de pe urma lui”. De meserie e, normal, 
tractorist. Îi știe pe toți inginerii din zonă: pe Magla, pe 
Roibu, pe frații Popa. Coniacul n-a fost pe burta goală. A 
fost după ce a balotat o conservă de carne, adusă de Crucea 
Roșie, de la ajutoare. 
 
Satul a stat înzăpezit aproape două săptămâni. A fost jale. 
S-a mâncat, ni se spune, ce a dat și ce-a avut omul prin 
casă. Stăm de vorbă cu Spiridon Romulus. Acesta începe 
să enumere produsele: “Niște șuncă”. După asta, omul se 
mai gândește, dar nu-și mai aduce aminte să fi fost și 
altceva. Nu înțelegem prea clar, dar ne spune că i se zice 
Vieru a lui Spiridon Radu. Se duce să ia un pachet de țigări, 
dar nu pentru el, ci pentru altcineva. De primar știe că e 
băiat cumsecade. “Așa e pentru mine”. Își aduce aminte că, 
de când cu zăpezile, primarul le-a bătut la ușă, cu pachete. 
Au fost nemaipomenite, pe sărăcia și pe iarna asta. 
Spiridon se uită atent la noi: “Zici că vrei să-ți faci o gagică 
aici?! N-ai, nene, de unde, sunt numai babe”. Ne dă și 
rețeta: “Trebuie să căutați prin altă parte. Sunt numai 
bătrâne, vai de mama lor”. Lumea trăiește din pensie, cu o 
medie de 350 de lei. Dacă e vreo problemă, ca lumea să ia 
o adeverință de la primărie, drumul e făcut pe jos. “Ne țin 
pantofii, numai cizme să avem!” Spiridon așteaptă, cu 
speranță, primăvara, mai o ștevie, o lobodă, iar viața 
capătă o cu totul altă culoare. Tot pe drumul principal, un 
alt fiu al satului, Băncilă Gheorghe, ajuns la bătrânețe să-
și mănânce sufletul prin pustietăți, după ce-a lucrat ani 
buni, ca electromecanic, la București, merge agale, spre 
inima așezării, care e magazinul sătesc. A plecat să 
cumpere cafea, neapărat Fortuna verde. Știe ce se 
întâmplă cu lumea din sat: “A furat-o somnul”. Îl știe pe 
primar și-l caracterizează rapid: “E băiat bun, dar e 
înghesuit de consilieri”. Lumea trăiește din pensie și din 
creșterea animalelor. La primăvară, pericolul spune că va 
veni din pământ. Apa va începe să băltească. E și el de 
acord că strada Belșugului are o denumire cât se poate de 
amuzantă: “Da, e belșug până peste cap. Nici nu mai știm 
cum să ieșim afară de atâta belșug!”. Despre strada 
Speranței are altă zicală, de mahala: “Da, strada 
Speranței, așa e. Trăindo sperando, murindo căcando!” E 
și strada Lalelelor în zonă, dar nimeni n-a văzut astfel de 
flori pe ea.” 
 
Selectie din materialul lui Badea Marin- Abrutizarea 
iepurelui de stepa-2012 
 

Ziaristul Badea Marin 
Cine vrea sa vada drama Ziaristului din Romania, poate 
analiza exemplul lui Badea Marin, atins si distrus de virusul 
Iacomizarii. Ce simte Badea cand vede nivelul de degradare 
la care a ajuns? Sa slujeasca raul si analfabetii, practic tot 
ceea ce a urat si uraste cel mai mult! 
 

Materialul lui Badea poate fi gasit aici: 
https://www.poezie.ro/index.php/personals/14013697/Ab
rutizarea_iepurelui_de_step%C4%83  
 
Este o cruda si dureroasa radiografiei a Corutiei Politice, a 
mizeriei si a politicienilor prosti, analfabeti si hoti, care 

ajung satrapi, in lipsa Justiei! Romania Educata, asa cum o 
viseaza ei acum! 
 
Consider o datorie, o obligatie, pentru fiecare cetatean al 
Judetului Calarasi, sa citeasca cele cateva pagini scrise de 
Badea. 

 
Parjolul PSD la Spitalul de Psihiatrie 
Sapunari 
 
Facerea omului 
„Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute. 
În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, 
nu era încă pe pământ niciun copăcel pe câmp şi nicio iarbă 
de pe câmp nu încolţea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu 
dăduse încă ploaie** pe pământ şi nu era niciun om ca să 
lucreze pământul. Ci un abur se ridica de pe pământ şi uda 
toată faţa pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din 
ţărâna* pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi 
omul s-a făcut astfel un suflet viu. ” Gen 3:19 
 
Vasilica Nicolae - noul Manager al Spitalului de 
Psihiatrie Sapunari 

 
Deputatul Barca Constantin membru al Gruparii Iacomi, a 
adus de la Bucuresti un manager nou, care sa raspunda la 
butoane si sa usureze devalizarea Spitalului de Psihiatrie, pe 
reteta celor din Clanul Iacomi. Numirea a fost facuta in 
liniste, departe de ochii curiosilor, iar Deputatul Barca (cel 
care a primit de la Iliuta Vasile spitalul) a adus si o asistenta 
proaspata la Sapunari- Zana Maseluta. 
 
Zana Maseluta este o tanara PSD-ista, si are rolul de a 
gestiona si de a turna, absolut tot ceea ce misca in spital! 
 
Cand un Deputat al Romaniei primeste cadou un 
SPITAL, urmeaza falimentul! 
Barca a primit Spitalul cadou, motiv pentru care a inceput 
sa imparta colegilor de partid, diverse contracte. 
 

 

https://www.poezie.ro/index.php/personals/14013697/Abrutizarea_iepurelui_de_step%C4%83
https://www.poezie.ro/index.php/personals/14013697/Abrutizarea_iepurelui_de_step%C4%83
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In timp ce Deputatul se lupta sa schimbe toate pozitiile 
cheie, Directorul Medical al Spitalului Sapunari si-a inaintat 
demisia! 
 
Directorul Medical a demisionat – Spitalul Sapunari. 
 
Deputatul Barca a angajat nepoata Primarului din 
Gurbanesti - Asistenta la Sapunari (fara spaga) 
Au inceput angajarile la Sapunari, insa nu cum ar trebui, 
nici unde ar trebui! Zana Maseluta si-a adus doi infirmieri 
(prieteni). 
 
Nepotica edilului de la Gurbanesti a intrat pe usa din dos, 
insa, daca de la centru vine, sa fie primit! 
 
Spitalul Sapunari este aproape de faliment 
Cu un director copt, fara calificare si experienta in domeniul 
medical, fara un director 
financiar competent si fara 
director medical, Spitalul de 
Psihiatrie Sapunari se 
prabuseste, in timp ce Barca 
Constantin, deputat al 
Romaniei Educate, a 
inceput distribuirea 
contractelor cu banutii din 
spital. 
 

20.000 - 30.000 ron / 
pe luna  

 (la furaciuni)! 
 
 
Fals in acte la Sapunari 
Vasilica foloseste masina 
spitalului pentru a ajunge zilnic la Bucuresti, fapt care 
necesita falsificarea fiselor de deplasare, asta pentru ca nu 
are voie sa foloseasca masina unitatii spitalicesti, pentru 
deplasari personale! Angajatii Spitalului Sapunari sunt pusi 
sa falsifice fisele de deplasare, in care scriu ca Vasilica o 
coteste la Calarasi, cand el pleaca zilnic la Bucuresti cu 
masina unitatii! 
 
Spitalul in colaps 
In timp ce Deputatul Barca se ocupa de jefuirea Spitalului, 
la laboratoare este o penurie de reactivi necesari analizelor, 
fapt fara precedent. 
Practic Spitalul este in colaps!  
 
Va prezentam in cele ce urmeaza cererea facuta de catre dna 
Blendea Iuliana – Biolog Specialist, in data de 17.06.2021, 
catre conducerea Spitalului Sapunari, cerere inregistrata cu 
nr. 3342 / 17.06.2021 (originalul il puteti vedea pe site-ul 
nostru, la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2021/08/15/parjolul-psd-la-spitalul-de-
psihiatrie-sapunari/ 
 

Doamna Manager, 
Subsemnata Blendea Iuliana Viorica, salariata a 

Spitalului de Psihiatrie Sapunari, ocupand functia de 
Biolog Specialist in cadrul Laboratorului de analize 
medicale, va aduc la cunostinta prin prezenta faptul ca 
datorita  lipsei stocului de reactivi, materiale sanitare, 
conform referatelor de necesitate intocmite, cu 
urmatoarele numere de inregistrare 7680 din data de 11 
decembrie 2020, 534 din data de 28 ianuarie 2021, 898 din 
data de 17 februarie 2021, 2246 din data de 21 aprilie 2021, 
3175 din data de 10 iunie 2021, datorita defectiunii 

analizorului automat pentru determinarea VSH-ului Mix-
rate ESR 10 care nu mai functioneaza in parametri 
normali (apare MEC Error: System Stopped, dispaly-uk 
este foarte slab ) si pentru care nu a existat si nu exista 
contract de service si intretinere, conform notei de 
informare intocmite cu nr. 4521 din data de 18.08.2020, 
datorita notei de informare cu nr. 1354 din data de 
10.03.2021, datorita notei de informare cu nr. 2203 din 
data de 20.04.2021 (in care am reiterat nota de informare 
cu nr. 1354 din data de 10.03.2021), datorita notei de 
informare cu nr. 2639 din data de 17.05.2021, datorita 
notei de informare cu nr. 3163 din data de 09.06.2021 (in 
care am reiterat nota de informare cu nr. 2639 din data de 
17.05.2021, datorita notei de informare cu nr. 2147 din 
data de 16.04.2021 privind nereinoirea contractului / 
contractelor de service si intretinere pentru echipamentele 
medicale din cadrul laboratorului de analize medicale, 
datorita aducerii la cunostinta in data de 27.05.2021 cu 
nr. 2885 privind faptul ca reactivii necesari pentru 
prelucrarea probelor biologice nu au fost achizitionati, 
astfel sunt pusa in imposibilitatea efectuarii controlului 
intern de calitate si datorita necalibrarii analizoarelor, 
datorita aducerii la cunostinta iin data de 09.06.2021 cu 
nr. 3162 in atentia doamnei Manager al Spitalului de 
Psihiatrie Sapunari si din data de 10.05.2025 cu nr. 3176 
in atentia Directorului Medical al aceleeasi unitati snitare 
privind decalibrarea analizoarelor, neinoirea 
contractului de service si intretinere al acestora, 
imposibilitatea asumarii responsabilitatii de executare si 
validare a buletinelor de analize medicale, precum si 
faptul ca, nu raspund de acuraetea rezultatelor. 
 In urma acestei situatii create, ma degrevez de 
orice responsabilitate privind neglijenta, notificand in 
mod repetat managementul unitatii privind situatia 
creata acum, ce implica lipsa stocului de reactivi, 

materiale sanitare si respectiv, nereinoirea contractelor de 
service si intretinere, implicit de calibrarea periodica a 
analizoarlor de laborator necesara efectuarii analizelor 
medicale solicitate. 
 Sunt dispusa ca dupa primirea unui raspuns 
foarte clar, in privinta desfasurarii activitatii intre limitele 
generate de lipsa reactivilor, materialelor sanitare si lipsa 
calibrarii aparatelor utilizate, situatii care fac imposibila 
efectuarea unor analize dar si o acuitate a rezultatelor, ca 
urmare degrevandu-ma de orice responsabilitate inclusiv 
asupra consumurilor generate de aceasta activitate, sunt 
dispusa sa continui activitatea intre limitele mai sus 
mentionate, dar fara a-mi asuma nici o responsabilitate 
legala in privinta rezultatelor generate de activitatea pe 
care o desfasor. 
 Pana la primirea acestui raspuns, dupa caz, voi 
proceda pentru fiecare solicitare de analiza scriind la 
„comentarii”, lipsa reactivului sau lipsa calibrare aparat, 
implicit imposibilitatea efectuarii controlului intern de 
calitate, si validarea rezultatelor prelucrate de mine 
personal si de personalul abilitat de catre Angajator sa 
prelucreze si sa elibereze aceste rezultate”, personal 
lucrcator in laborator, ca atare. 
 Va rog sa luati act ca in conditiile expuse mai sus 
sunt pusa in imposibilitatea de a executa actul muncii 
conform contractului de munca intre angajator si angajat 
si respectiv a fisei postului. 
 Astept in acest sens sa-mi dati un raspuns scris (o 
dispozitie) in functie de care imi voi desfasura activitatea. 
 Va multumesc. 
17.06.2021   Intocmit, Blendea Iuliana 
    Biolig Specialist 

https://experimentullehliu.ro/2021/08/15/parjolul-psd-la-spitalul-de-psihiatrie-sapunari/
https://experimentullehliu.ro/2021/08/15/parjolul-psd-la-spitalul-de-psihiatrie-sapunari/
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Deputatul Barca vrea sa concedieze paznicii 
Dornic de un comision mic, Barca vrea sa concedieze 
paznicii spitalului, pentru a aduce firma prietena care 
cotizeaza! La fel intentioneaza si cu analizele si laboratorul 
din spital, incearca inchiderea laboratorului si trimiterea 
analizelor la Bucuresti. acesta este unul din motivele pentru 
care nu se mai aduc reactivi! 
Care este legatura dintre Bulearca-Iacomi si Deputatul 
Barca? 

Fura PSD + Fura PNL = Patrihoti 
 
Incredibile materiale video cu debandada din Spitalul de 
Psihiatrie Sapunari si increngatura cu Primarii, in episodul 
urmator. 
 
Nu uita, oaia doar la muls, la tuns si la taiat este buna! 

 
Sluga Badea Marin si Comuna Frasinet 
 
Redactia Ziarului Experimentul Lehliu a inceput 

distribuirea ziarului in Comuna Frasinet! Responsabila cu 

distrubuirea, Marioara lui Spiridon, o fata gingasa si 

cuminte! Au fost impartite sase numere din exceptionala 

publicatie Experimentul Lehliu, fapt care a creat o 

adevarata debandada in Frasinet, unde tot satul s-a oprit 

din munca, sa citeasca incredibilele aventuri ale celor din 

Clanul Iacomi! 

Vestea distribuirii presei in Frasinet a cazut ca un fulger in 

Clan, care a trimis imediat oameni sa puna mana pe cateva 

exemplare!  

 
Distribuirea presei a creat o furtuna la Frasinet 

Turbat de suparare, Iacomi Iulian (membru marcant al PNL 
Calarasi) a sunat la Calarasi si a solicitat sprijinul lui 
Marinica Badea, el banuind ca fostul Primar (Sandu 
Mihaita), a fost cel care a distribuit presa! 
 
In zorii zilei de ieri, cine apare la Frasinet? 
 
Mercenarul Liberal din Clanul Iacomi - Marin Badea 

ziaristul simbrias 

 

 
 
Marin Badea a patruns prin efractie in curtea si casa lui 
Sandu Mihaita, care era la acel moment, cu sotia sa ajute doi 
batrani in sat. A fortat incuietorile de la poarta si casa si a 
cotrobait in casa oamenilor, unde a filmat si fotografiat! 
 
Asa lucreaza Clanul Iacomi, trimite „mercenarii” peste tine 
in casa, violatorii si puscariasii! 
 

 
 
Patruns prin efractie in casa oamenilor, Badea Marin spera 
sa filmeze scene indecente, pe care sa le publice! 
Membru al Clanului Iacomi Badea Marin nu iese la „articol” 
fara 10.000 Ron! 
 
Feeria Asfaltului la Frasinet 

La Frasinet Clanul Iacomi a inceput „ungerea” strazilor din 
comuna, cu un strat subtirel de asfalt! 
Unele strazi au primit chiar si un strat subtirel de piatra 
(fapt extraordinar)! 
Oamenii chiar daca aveau treaba in casa, au iesit sa se 
plimbe pe strazile asfaltate, de o calitate net superioara celor 
din Lehliu Gara (Oras Martir)! 
Revolutia Liberalismului Fascist la Frasinet continua! 

 

Tragedie Greaca la Lehliu Gara 
 
Chiar daca suntem in vacanta de vara, nu pot sa nu 
comentez putin, legat de ravaselele primite de noi la 
redactie. Daca mai luam in considerare si faptul ca plicul de 
la Curtea de Conturi Calarasi a sosit intact, ne putem doar 
bucura de continutul plin de informatii delicioase, specifice 
doar Clanurilor de Interlopi Calaraseni. 
 
Prin 2020 am trimis ravasel Prefectului, care l-a trimis la 
Curtea de Conturi (spre competenta evaluare), care ne-a 
raspuns (doi ani mai tarziu)! 
 
Ravaselul 

In ravaselul semnat de directorul Curtii de Conturi Calarasi 
am citit cu amuzament cum Iacomi s-a chinuit sa fure, insa 
nu s-a inteles la bani cu Lascu Ilie (Primarul PNL de la 
Nicolae Balcescu), adica la ecuatia jafului! Localitatea 
Lehliu Gara se afla intr-o grava penurie financiara, cauzata 
de furturile permanente si generalizate din Primarie. 
Amuzant insa este faptul ca atunci cand trimiti ravasel 
Imparatesc, uneori, astia trebuie sa raspunda! Din 
raspunsurile lor, sincere si licoroase, intelegi exceptionale 
elemente din ecuatia jefului, facut sub egida Partidului 
Iubit. 
 
In plina pandemie, Lehliu primeste bani (100.000 Euro) 

pentru a moderniza sistemul de apa potabila, de la Consiliul 

Judetean. 

 
Primarul Iacomi prea ocupat cu aranjarea dusmanilor, nu a 
avut timp suficient sa negocieze schema de jaf cu bunul sau 
sclav Lascu Ilie, care l-a ajutat de atatea ori la furaciuni, si 
nu a cheltuit banutii destinati sistemului de apa din Orasul 
Martir Lehliu Gara. 
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Vazand aceste grozavii, Iliuta Vasile le cere banii 
Iacomistilor, acesta afland de hotiile programate cu banii 
pentru apa potabila! 
Adica primarul interlop Iacomi, nu a fost in stare nici macar 
banii dati „moca” de la Consiliul Judetean, sa ii praduiasca! 
 
Nu s-au inteles la ecuatia jafului! 
 
Treziti din mahmureala petrecerilor de la la Hanul Rustic, 
unde Dinca Relu Aurelian, pompierul din Clan, parleste 
mistreti si caprioare, Clanul Iacomi se trezeste cu 
buzunarele goale, la fel si Primaria Lehliu Gara! 
Pana una alta, la Lehliu Gara, apa se trateaza cu soda 
caustica! Oricum Lehlienii sunt rezistenti si daca au rezistat 
pana acum, la poluarea Bunge- Prio si hotiile Iacomistilor, 
vor rezista inca doua-trei decenii! 
 
Soda Caustica pentru dedurizarea apei? 

De retinut ca statiile de tratare pot dezinfecta apa, legal, cu 
aproximativ 50 de compusi diferiti. Printre acestia se 
numara: sulfat de aluminiu, clor, hidroxid de calciu, soda 
caustica, carbonat de sodiu, sulfat feros, carbune activ praf 
sau granule, silicoflorura de sodiu, polielectroliti, amoniac, 
fosfaţii, sulfat de cupru, permanganat de potasiu, clorura de 
sodiu. Ingrijorator este ca in urma tratarii, aceste substante 
pot persista in apa potabila, daunand sanatatii in timp. 
 
Incredibil cat de rezistenti sunt Lehlienii! 

 
Spitalul de Psihiatrie Sapunari, Hilfe, 
Deputatul Barca Constantin, Zana 
Maseluta si cei 120 de pitici mici 
 

Directorul Financiar al Spitalului de Psihiatrie, element de 
baza al Clanului Iacomi a plecat in data de 30.062021! A 
lasat un mesaj colegilor si consider moral, publicarea 
mesajului catre colegii din Spitalul Sapunari. 
 
„Succes noii conduceri din Bucuresti, formata din oameni 
profesionisti…” este citatul zilei! Noul Director partial 

„copt” are alaturi Zana lui Barca, care are „grija” de noul 
Manager, care nu are nimic de a face cu Spitalul sau zona 
medicala! 
Nimeni, dar nimeni, nu accepta apartenenta la Clan! De ce 
oare? Important este faptul ca Gavrila recunoaste ca a fost 
indepartat de Barca! Daca la audit nu au gasit nimic, de ce 
sa-l dea afara? Nu exista decat un singur motiv: Cu Garvila 
la carma bugetului, Deputatul Barca, membru PSD si parte 
a Clanului Iacomi, nu poate fura si jefui in liniste! Asta este 
motivul pentru care Barca a adus un Manager din Bucuresti, 
jumatate mort! Practic la Sapunari incepe o noua perioada 
de hotii! 
 

 
 
Insa sa incepem sa ne obisnuim putin cu Spitalul 

Sapunari - Latrina Imparateasca 

Vom patrunde adanc in mataraia din Spitalul Sapunari, asa 
ca este necesar sa intelegem despre ce vorbim, de ce este 
important in ecuatia hotiei Clanurilor, cine fura si de unde, 
dar mai ales cum si cu cine! 
 
  2018 2019 2020 

Nr 

Crt 
Tip de personal 

Posturi 

aprobate 

Posturi 

ocupate 

Posturi 

aprobate 

Posturi 

ocupate 

Posturi 

aprobate 

Posturi 

ocupate 

1. 

Medici 

(inclusiv 

rezidenti) 

15 8 21 8 21 9 

 

Alt personal 

superior 

sanitar 

(biologi, 

farmacisti, 

biochimisti, 

profesori 

CFM, asistenti 

sociali) 

8 7 8 6 9 5 

 
Asistente 

medicale 
45 32 51 32 51 32 

 Infirmieri 35 28 37 28 37 33 

 
Registratori 

medicali 
3 3 3 3 3 3 

 
Personal 

auxiliar 
26 19 24 19 24 20 

 TESA 14 10 14 10 14 10 

 Muncitori 23 23 23 23 23 23 

 Spalatorese 3 2 3 3 3 3 

 TOTAL 175 132 184 131 185 139 
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Resursele umane! 139 de angajati! Marja de manevra 
uriasa, comparabila cu Cocina Imparateasca - Spitalul 
Lehliu Gara - condus de Danga! 
 
Vorbim de un buget de aprox 3-4 milioane de euro/an! 
Adica, ai de unde sa furi! 
 

Surse de finantare 2018 Procent 2019 Procent 2020 Procent 

Din 

contracte 

cu CAS 

DRG 7232261.14 63.19 7009328.80 54.89 6628311.58 42.23 

Alte 

surse 

2888980 25.24 4541950 35.57 5633980 35.89 

Total 

venituri 

CAS 

10121241.14 88.44 11551578.80 90.46 12262291.58 78.13 

Buget local 792613.38 6.92 554930.33 4.35 2504315.02 15.95 

DSP 399954.74 3.49 640606.07 5.02 902182 5.74 

 
Zana Maseluta a lui Barca Constantin 

Tanara PSD-ista, frumoasa, agera si iubitoare, Zana 
infiletata de Barca Constantin la Sapunari este de facto 
Managerul Spitalului Sapunari. Plimbata cu Dusterul 
deputatesc (filmata de noi), Zana lui Barca este o adevarata 
obraznicatura! Va urma! 

 
Fura PSD + fura PNL = Patrihoti 

 
Asa a ajuns Barca 
Constantin, Deputat 
in Parlamentul 
Romaniei Educate, 
sa ii dea un contract 
secret sotioarei lui 
Samuila Ion, 
Vicepresedinte al CJ 
Calarasi (PSD). 
Pentru inceput doua 
aparate de aer 
conditionat! 
 
Chiar daca nu apare 
inca in SEAP, asta 
pentru ca Zana 
Maseluta, adusa de 
Barca la Sapunari, 
prea ocupata cu cele 
lumesti, nu mai are 

timp sa proceseze si achizitiile. 
 
Poate pare putin, insa putini stiu ca sotia lui Samoila Ion, 
are o afacere foarte prospera si capuseaza Judetul Calarasi 
in stil salbatic! 
 
Angajata la Casa de Pensii, Steluta noastra are timp sa se 
infilteze cu cele necesare, in toate locatiile stoarse de 
partidul iubit- PSD! 
Firma de la care primeste dividente, SC Termostal SRL este 
abonata la partid si la ceea ce detine partidul! 
 
Nu ca ar muri de foame in Calarasi, insa daca se poate, de 
ce sa nu bagi mana in buzunarul bolnavilor! 
 
La Spitalul Sapunari sunt pateuri cumparate pentru 10 

ani 

Cu cateva zile inainte de indepartarea Imparatesei de la 
Sapunari, a cumparat pateuri mici si fara gust, pentru 10 
ani! Sa manance bolnavii non-stop pateu cu urme de carne 
si castraveciori murati! In graba plecarii iminente, 
Imparateasa a achizitionat pe firmele abonate, cantitati 
mari de „diverse”… 

 
La Lehliu Gara se fura ca in codru 

Asta este rezultatul hotiei Clanului Iacomi: un oras distrus.  
 
Cum este orasul Lehliu Gara, asa este si Comuna Dor 
Marunt. 
 
Nemes Zaharia a tras alaturi de Clanul Iacomi, aproape 

de 1.000.000 de euro in trei ani! 

Membru de baza al Gruparii Iacomi, abonat la tot ce tine de 
primarie, scoala, spital si gradinita, Nemes a facut bani! 
 
Iar in timp ce tu te chinui ca un vierme si platesti taxe, astia 
din Clan traiesc ca nababii, cu buzunarele pline de bani, se 
nasesc unul pe altul, chiar si atunci cand nu este necesar. 
 

 
 

Lehliu Gara - Oras Martir 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza intreaga lista a afacerilor 
lui Nemes, ce insumeaza peste 850.000 EUR! 
https://experimentullehliu.ro/2021/08/06/fura-psdfura-pnlpatrihoti/ 

 
Sofian Costache abonat la banul public – Aproximativ 

400.000 euro in 3 ani.  
Pe cerul Lehliului, in fiecare dimineata lumineaza o stea: 
este Sofian Costache, membru al Gruparii Iacomi. 
Si el papa banutii tai si este mereu flamand! 
 
Sar sutele de mii de euro din conturile primariilor jefuite, 
precum floricelele din tigaie. 
 
Primarul de la Nicolae Balcescu (PNL) - Ilie Lascu 

(membru al Gruparii Iacomi) fura si el cat poate - 

200.000 euro doar pe Ecoclean. 

 
 „Poate la început s-au gândit de două ori înainte să tragă 
din morman, cu vârful degetelor, o singură bomboană. Însă, 
odată ce capătă experienţă, contabilizată sub forma 
mandatelor, politicienii prind curaj şi ajung astfel să fure nu 
doar pentru că pot, că au de unde trage, ci pentru că vor. 

https://experimentullehliu.ro/2021/08/06/fura-psdfura-pnlpatrihoti/
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Acesta este momentul în care bagă mâna până la cot, fără să 
se gândească că astfel se pot murdări de ciocolată pe 
mânecă, lucru care îi va da de gol la un moment dat. Dacă 
merge prima dată, a doua oară, a treia oară, se instalează în 
subconştient ideea că va merge întotdeauna. În România, 
până de curând, intangibilitatea oamenilor politici era 
primul lucru pe care îl învăţa cel proaspăt ales. Şi asta 
pentru că maşinăria de partid funcţiona într-o armonie 
perfectă cu lipsa separaţiei puterilor în stat.” 
www.adevarul.ro 
 
PSD fura la brat cu PNL! Dimineata devreme, politicianul 
manjit se roaga in beserica alaturi de cele mai inalte si pure 
valori, unde face crucea pana in parchet, probabil constient 
de pacatele facute zilnic! 
 
Practic, in partid ajung toate leprele, toti incompetentii care 
nu au dovedit nimic, care nu au reusit nimic, toate resturile 
societatii. 
 
In Judetul Calarasi 90% din toti banii publici sunt 

drenati prin firmele parazit ale politicienilor corupti, de 

la pateul pentru bolnavi, pana la aparatul de aer 

conditionat si tigla de pe spital! 

 
In timp ce tu traiesti la limita saraciei, ei traiesc 

precum Emirii si fura, adica te fura pe tine! 

 
USR Calarasi vaca de muls a 
Albanezului - cu Amelia Giurcan 
 
Cu mireasma cozonacilor proaspeti, incinsi in soba, primesc 
un sfat batranesc, de a trimite o adeziune sincera Amaliei, 
sa devin si eu un USR-ist adevarat! Putin blocat de sfatul 
bunicii, care stia cat de mult detest eu politicienii retardati 
si manjiti din Romania Educata, in timp ce savurez gustosul 
cozonac de Baragan, alaturi de laptele proaspat, asa cum 
faceam in copilarie, zice bunicuta: ” O sa vina timpul cand 
Albanezul o sa fie trimis in corzi, cu Imparat cu tot si atunci 
sa vezi cum o sa mulga vaca USR-ista, de dracii o ia!” 
 
Bunica miloasa si cu cozonacii pe foc 

 
Nu am inteles la acel moment adevarata valoare a celor 
spuse, insa acum, ascultand exceptionalele inregistrari 
audio, ca astia sunt cablati toti, constat cu amuzament 
„mulgerea vacii USR-iste”! Tipa Imparateasa de pe 
margine… 
 
USR Calarasi 

USR Calarasi nu exista, este o naluca, cu Amelia Giurcan 
membra a Clanului Iacomi, lipita la conducerea partidului 
cu ancora chimica (sa tina). 
 
USR Calarasi a facut jocul PNL, asa cum Imparatul a facut 
cu Micu Filip la Dor Maunt (vezi arhiva Experimentul 
Lehliu)! Practic USR Calarasi a umplut un gol al celor 
nemultumiti de PSD si PNL. Voturile insa au zburat la PNL- 
cele pentru Presedinte de Consiliu Judetean, si unele 
primarii (Lehliu Gara de exemplu). 
 
Ce se intampla cand vrei sa ajungi membru USR? 

Am urmat sfatul bunicutei blande si bune si m-am inscris in 
USR - la ei pe site! Doar asa poti deveni membru USR! 

Asa ca inainte de a ajunge „ziarist”, am trimis formularul de 
inscriere la USR Calarasi! Nici pana in ziua de azi nu am 
primit un raspuns, insa, uneori, mai primesc mail-uri de la 
ei, cu tot felul de initiative USR-iste, demne de citeala. 
 
Adica de mine nu aveau nevoie… 
 
Imparatul, Albanezul si Vaca 

In timp ce lucram la cateva tentative de omor (din ziua 
precedenta) si la vandalizarea Palatului Deputatesc din Dor 
Marunt al Deputatului Barca Constantin, aud de Valeriu 
Nicolae, care o trosneste pe Amelia si Gigel, de dracii ii ia! 
Asta dupa ce DNA ii arata pisica lui Iulian Dumitrescu, tot 
in presa libera. 
Redam mai jos integral mesajul postat de Valeriu Nicolae in 
data de 21 Iulie 2021: 
 
„Intrebarile acestea sunt pentru sefa USR Calarasi, doamna 
Amelia Giurcan. Am intrebat si pe pagina domniei sale. 
 
1. Ati fost membra PSD? Daca da, in ce perioada? Exista o 
doamna cu acelasi nume ca al dvs. care, din 2006 si pana in 
2020, figura in arhivele membrilor PSD din orasul dvs., 
Calarasi. 
 
2. A lucrat sotul dumneavoastra pentru serviciile secrete 
(SIPI)? Este sotul dumneavoastra sursa din care a plagiat 
generalul SRI Dumbrava in teza lui de plagiat? Generalul 
Dumbrava era cel care “organiza tactic” presa la SRI. Este 
sotul dvs. doctorandul AGRAMAT (vedeti poza primei pagini 
a doctoratului) al celebrului Pavel Abraham? Generalul Pavel 
Abraham este unul dintre cei mai toxici securici si mai 
inversunati adversari ai USR si PNL. Promovat la greu de 
Antena 3 si Romania TV, avocatul lui Bercea Mondialul, 
implicat in unele dintre cele mai dubioase scandaluri. 
 
3. A fost sotul dumneavoastra nominalizat de PNL Prahova 
pentru pozitia de secretar de stat in februarie 2021? Ce anume 
preda la facultatea de Agricultura? 
 
4. Firma dumneavoastra pentru doi ani a fost pe zero, de cand 
sunteti lider USR Calarasi au explodat contractele de 
consultanta de management. Puteti sa ne spuneti cine au fost 
beneficiarii serviciilor dumneavoastra? 
 
5. Care este pozitia dvs. fata de pensiile speciale? Sotul 
dumneavoastra are o pensie enorma, de 106.400. La ce varsta 
s-a pensionat? 
 
6. Puteti, va rog, sa faceti public CV-ul dumneavoastra – un 
exercitiu absolut normal de transparenta? 
 
Am zis sa pun public intrebarile astea puse si pe pagina de FB 
a sefei USR Calarasi (Amelia Giurcan) ca cine stie poate afla 
cumva si Dacian Ciolos si Dan Barna (pus si pe paginile lor ca 
sa ma asigur ca vad). Eu chiar vreau ca USR-ul sa fie un 
partid puternic si cu un departament pe bune de filtrare cel 
putin a liderilor, care sa mai reduca discrepanta asta dintre 
gargara electorala si realitate. Si poate zice USR-ul cel bun si 
minunat si ceva mai clar despre reforma serviciilor secrete si 
mai ales ORNISS-ului cu ocazia asta. Hai ca nu e greu!”. 
 
După câteva zile, în care s-a scremut pensionaru Gigi să 
scrie replicile, a apărut și răspunsul împricinatei: 
 
„Răspunsurile mele la întrebările dlui Valeriu Nicolae: 
 
1. Nu am fost membru PSD sau al altui partid în afară de 
USR, în care m-am înscris în octombrie 2018. 
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2. Soțul meu este ofițer în rezervă. A deținut funcții 
operative și de conducere în cadrul fostului Departament 
de Informații și Protecție internă până în anul 2016, când 
a trecut în rezervă ca urmare a desființării structurii. 
Activitatea de cercetare științifică a fost efectuată în 
perioada 2003-2010, sub coordonare lui Pavel Abraham. 
Nu cunosc sursa plagiatului generalului Dumbravă. Teza 
sa de doctorat e publicată integral, ceea ce mă face să cred 
că sintagma REZUNAT (inclusiv eroarea de 
dactilografiere care nu îl transformă în agramat) aparțin 
unui editor independent. 
 
3. Confirm faptul că soțul meu a fost nominalizarea PNL 
pentru o poziție de Secretar de stat în cadrul MAI. Această 
nominalizare nu s-a concretizat printr-o numire. Soțul 
meu colaborează cu USAMV București – Facultatea de 
Management și Dezvoltare Rurală, Filiala Călărași unde 
desfășoară activități didactice aferente disciplinei Drept 
Comercial. 
 
4. Firma mea are ca activitate principală consultanța în 
management și în secundar transporturi rutiere de 
mărfuri. Își desfășoară activitatea preponderent în spațiul 
UE și are contracte de colaborare cu două firme austriece. 
Ponderea activității de consultanță este de 5-9% din cifra 
de afaceri. 
 
5. Poziția mea față de pensiile speciale este identică cu cea 
expusă în Programul de guvernare al USR. Susțin un 
sistem de pensii echitabil, bazat pe contributivitate. 
Veniturile familiei mele sunt publice grație declarațiilor de 
avere pe care le-am depus din poziția mea de Consilier 
Județean. 
 
6. Voi publica un CV în cel mai scurt timp.Câteva observații 
pentru membrii USR PLUS: povestea cu apartenența mea 
la PSD este una apărută în campania de la alegerile locale, 
cel mai probabil izvorâtă chiar de la PSD-ul împotriva 
căruia USR a semnat un protocol electoral cu PNL. Am 
negat și atunci, ca și acum, apartenența mea la PSD. De 
altfel, fostul președinte al PSD Călărași a dat niște lămuriri 
în sensul ăsta. (link aici  
https://realitateadincalarasi.ro/…/declaratii…/ ).  
  
Nu este singura încercare de discreditare a mea în spațiul 
public. Am fost acuzată inclusiv că mi-am vândut copilul 
când aveam 18 ani sau că am transportat substanțe necesare 
fabricării drogurilor. Astea sunt lucruri care vin la pachet cu 
funcția, așa că mi-am asumat inclusiv faptul că voi fi supusă 
la astfel de atacuri atunci când am candidat pentru funcția 
de președinte al USR Călărași, într-o perioadă grea pentru 
filială.Am o firmă de transport internațional de mărfuri, 
absolut legitimă, care se confruntă cu aceleași probleme cu 
care se confruntă toate firmele mici românești. Nimic 
spectaculos din punctul acesta de vedere.Restul punctelor 
la care se referă dl. Valeriu Nicolae îl privesc pe soțul meu, 
care, deși simpatizant, nu este membru USR. Mi se pare 
deplasat că e acuzat inclusiv de faptul că teza sa ar fi sursa 
unui plagiat, ca și când originalul e de vină pentru existența 
copiei. Dar repet, soțul meu nu este membru USR, așa că nu 
văd ce relevanță au aceste remarci.” Amelia Giurcan- 
Sefuleasa USR@2021 
 
PUTINI STIU CA IACOMI IULIAN A ALBIT 
INROLAREA AMELIEI IN PSD! 
 
Valeriu insista si este obraznic! 

El revine cu un mesaj postat in data de 29 iulie 2021, redat 
mai jos: 
 
- Doamna Giurcan nu a dat in judecata PSD-ul sau ziarul care 
a publicat documentele care dumneai spune ca sunt false si 
care dovedesc ca ar fi fost membra PSD. Nici CV-ul promis nu 
a fost publicat. 
 
- Domnul Giurcan, fost ofiter in serviciile secrete si beneficiar 
de pensie speciala, a fost propunerea PNL pentru secretar de 
stat din partea sefului PNL care apare in stenogramele din 
biroul ministrului Drula. Nici el nu a facut o plangere penala 
asa cum ar fi fost normal impotriva generalului SRI care i-a 
plagiat teza de doctorat facuta sub indrumarea lui Pavel 
Abraham (desi Abraham avea zero expertiza pe subiectul 
tezei). 
 
- Familia Giurcan se prezinita ca fiind antreprenor de succes. 
De cand PNL si USR sunt la putere noua lor firma bubuie. 
Doamna Giurcan a refuzat sa publice contractele (in 
domeniul transportului desi firma ar trebui sa faca 
consultanta pe management) pe care le are. 
 
Amelia Giurcan este sefa filialei Calarasi a USR. 
Avem o uriasa nevoie de un partid care sa aiba curajul sa 
introduca reforma si sa curete serviciile secrete. Inca cand 
vine vorba despre servicii, tacerea USR este asurzitoare. Nu 
au indraznit sa se atinga nici macar de cloaca de la ORNISS, 
unde se strecurase celebrul Laurentiu Baranga. 
Corelata cu punerea sub pres a problemelor de oartid, cu lipsa 
de meritocratie, cu nepotismul, cu autobuzele de la alegerile 
interne, dar si cu legaturile toxice cu politicieni sau servicii, 
care ies incet la iveala, imaginea USR este departe de ce spune 
acest partid ca vrea sa fie. Sunt inca multi oameni de toata 
isprava in USR. Sunt cativa si in PNL. 
Timp mai este pentru a scapa de un blestem de tip PSD, AUR, 
UDMS la guvernare, dar e nevoie de coloana vertebrala si 
curaj. Lucuri care par sa lipseasca cu desavarsire liderilor 
USR.  
 
Sper ca doamna Giurcan si altii *destui) in situatia ei sunt 
bine intentionati. Insa cel mai bine, nu numai pentru USR, dar 
si pentru noi toti, ar fi ca oamenii care se stiu sau care sunt 
dovediti a fi vulnerabili sa faca rapid un pas in spate. Sigur ca 
nu e vina lor ca rudele sunt cum sunt, dar nu e nici vina 
noastra ca ne-am saturat de „coincidente” in politica. 
 
Si un articol delicios din Libertatea 
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-
sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-
propus-in-guvern-de-pnl-
3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-
IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc 

 
Circul continua 

„În plus (față de ce a reușit să afle Valeriu Nicolae), madam 
Giurcan mai are câteva pietroaie legate de gât, care o vor 
trage repede la fund: falimentarea unor firme – cu mari 
datorii la buget 
(http://portal.just.ro/116/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=1160000000

0046293&id_inst=116), faptul că e pensionată pe caz de boală, 
dar pensia nu apare în declarația de avere (caz flagrant 
pentru ANI) și manipularea alegerii noii conduceri județene 
a USR Călărași (mărturiile unor membri – dintre care doi 
sunt deja excluși din partid – au fost deja depuse la 
conducerea centrală).” 
 
Mulgerea Vacii 

In aceste conditii, în care madam Giurcan e pe făraș, 
Imparatu’ o presează să îi întoarcă  favorul ” disparției” 

https://realitateadincalarasi.ro/…/declaratii…/
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-propus-in-guvern-de-pnl-3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-propus-in-guvern-de-pnl-3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-propus-in-guvern-de-pnl-3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-propus-in-guvern-de-pnl-3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc
https://www.libertatea.ro/opinii/echilibristica-politica-in-familie-sotia-sefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfert-propus-in-guvern-de-pnl-3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3-IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc
http://portal.just.ro/116/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11600000000046293&id_inst=116
http://portal.just.ro/116/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11600000000046293&id_inst=116
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adeziunii la PSD, prin plasarea fostei doamne Iacomi într-o 
funcție de manager de spital. 
 Și ca să nu fie la vedere, în fieful călărășean sau prahovean 
(al nașului Iulian Dumitrescu), înscăunarea se va face într-
un spital din sectorul bucureștean 1, unde colega Clocotilda 
taie și spânzură. Dacă Barna mai reușește să o țină în brațe, 
măcar până la alegerea noului lider USR, unde are nevoie – 
împotriva lui Cioloș – de voturile ei (și ale fidelilor cărora 
le-a asigurat funcții în conducerea fiilialei Călărași)… 
Lacomi Land, taram al lacomiei, mizeriei umane dusa la 
extrem si coruptiei exceptionale. 

 
Primaria ca o floare 
 

 
 

Totul incepe intr-o zi calduroasa de vara, cand angajatul 

Primariei Dor Marunt, numitul Micu Filip Ioel, sluga si 

sclav al primarului Ion Iacomi, vine cu o idee beton la 

inaintare: o noua amenda! 

 

Pentru a nu da ei amenda (Primaria Dor Marunt), Ion si 

Filip gandesc trimiterea unei notificari bine fundamentate 

catre IPJ Calarasi, sesizare in care ataseaza poze, materiale 

video si in care, trec fapte nereale, motivand cererea prin 

faptul ca operatorul a aruncat gunoiul pe camp (teren 

agricol). Convinsi ca va merge si va functiona, asa cum fac 

mereu, Primarul analfabet si alcoolic semneaza plangerea 

catre IPJ si o trimit in plic la Calarasi. 

 

La IPJ Calarasi plangerea este trimisa spre competenta 

solutionare catre Garda de Mediu Calarasi (PSD), care are 

oamenii pusi in functii de aparatul PSD, adica de 

„dusmani”. 

 

Asa au ajuns astia din primaria Dor Marunt, calcati de 
Garda de Mediu. 
 

Si vine pe furis echipa Garzii de Mediu (PSD), in control la 

Dor Marunt! Primarul Ion Iacomi cand aude ca au venit 

„dusmanii” in primarie, fuge, inchide telefonul si dispare! 

In primaria jefuita de hotii lui Iacomi, mai raman Filip si 

Vicele Nuta (fire sensibila si blanda). 

Vizita Garzii de Mediu a cazut ca un trasnet peste linistea 

din Dor Marunt! 

„Cand intra un intelectual in Primaria dor Marunt, ingheata 

toti, in principal pentru ca astia stiu sa scrie…!” 

informatorul Pandele- Primaria Lehliu Gara. 

 

Controlul Garzii de Mediu 

Echipa de Soc a GNM formata din d-na Gadea Daniela 

(renumita pentru amenzile exceptionale) si d-na Dumitru 

Mioara (blanda si inimoasa)! 

 

”Pe unde trece Gadea, nu creste nimic 5 ani!” 

angajat primaria Lehliu Gara 

 

Abandonati de Primar, constienti de cele savarsite, sclavii 

primarului raman pe metereze sa apere unitatea 

administrativ teritoriala de amenzile fantastice date de 

GNM. Constienti ca orice amenda primita de primarie va 

insemna mai putini bani de furat, Nuta si Filip se intrec in 

declaratii belicoase, care enerveaza audienta si asa stresata, 

mai ales ca Experimentul Lehliu-Iacomi si exceptionalele 

lacuri sapate de Clan, au mai fost in atentia doamnei Gadea, 

care nu a facut nimic legat de subiect! 

 

In loc sa mai dea o amenda Redactiei Experimentul Lehliu, 

se trezesc Iacomistii cu ditamai echipa de la GNM pe cap! 

 

Doamna Gadea cere sa vada vestita Groapa de Gunoi din 

Dor Marunt! Solicitarea cade ca un cutremur si asterne 

linistea la masa! 

 

Groapa de Gunoi 
Devalizare Primariei Dor Marunt a dus la lipsa banilor si a 

interesului legat de amenjarea unei Gropi de Gunoi 

administrata corespunzator. Mergand pe pilele politice si 

lipsa controalelor, Iacomistii au abandontat problema 

gunoiului in zona Lehiu-Razvani-Buzoieni-Dor Marunt-

Dalga, iar o data la 2-3 luni, mai trimit wola sa mai stranga 

gramezile. Practic interes si fapte 0! Cum doamna Gadea 

stia, solicita o vizita la fata locului. 

 

Ceea ce au gasit nu necesita comentarii si reprezinta dovada 

incompetentei si a nemerniciei acestor hoti, incepand cu 

Micu Filip si terminand cu Vatafu Alexandru si Iacomi. 

 

La groapa de gunoi gasesc inspectorii de mediu un 

consatean (vecinul deputatului Barca Constantin), cu o 

remorcuta mica incarcata cu ceva gunoaie! Au sarit pe el ca 

hienele, l-au inhatat si la Primariei cu el, sa-l amendeze si 

sa-i confiste masina si remorcuta! Erau prezenti la fata 

locului Micu Filip si Vicele Nuta (mandria liberalilor puri). 

 

Practic Primaria Dor Marunt a depus o plangere 

importiva unui agent economic (care le plateste 

parazitilor din primarie lunar salariul), pentru o 

remorca cu gunoi, de pe domeniul public, aflat in 

administrarea primariei. Mai mult de atat, gunoiul 

a fost ridicat in gramada, cu o wola proprietate, la 

groapa de gunoi deschisa si functionala din 

comuna Dor Marunt. Puteti citi respectiva plangere 

accesand link-ul de pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2021/08/19/primaria-ca-o-floare/  
 

Vecinul lui Barca 
Speriat strasnic cu confiscarea masinii si a remorcii, Vecinul 

lui Barca scapa viu si nevatamat, nu inainte de a da timp de 

o ora, explicatii detaliate legat de ce si cum! 

 

 

https://experimentullehliu.ro/2021/08/19/primaria-ca-o-floare/
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GNM da teme clare celor din Primarie, cu termen de 
executie 
Practic la Dor Marunt, GNM gaseste un dezastru, cu sute de 

tone de gunoi aruncat aiurea, cu Groapa de Gunoi 

functionala si neingrijita, asta daca comparam cu perioada 

in care fostul primar Nitulica era pe tron, cand satul arata 

ca o floare! 

 

GNM constata ca MICU FILIP si Primarul Ionica au mintit 

in sesizare, mai mult de atat au precizat ca „Redactorul” a 

aruncat gunoiul in camp, facand poze cu vedere spre camp! 

 

GNM a constatat lipsa de implicare a Primariei in 

administrarea problemelor comunei, lipsa de capacitate 

intelectuala si a fost doar un noroc, faptul ca Costea Costel 

si Purcarea Cristian (zis Bigi), nu erau in zona, ca sfarseau 

doamnele transate si aruncate in fantanile adanci din zona 

Lacomi Land. 

Cu termen de finalizare in Septembrie, la Dor Marunt nu se 

grabeste nimeni sa faca ceva. 

La 9.00 AM Primarul lipseste, Secretarul lipseste. Il gasim 

pe Filip Micu Ionel, care foarte rar paseste in Primarie. 

 

Locuitorii Comunei Dor Marunt nu stiu ca Groapa de 
Gunoi este inchisa! Nu ii informeaza nimeni! 
Firma de salubritate nu vine mereu si nu incarca orice tip 

de gunoi, mai ales daca gunoiul nu este in sacii negri sau in 

containere. Oamenii insa au si alt gunoi, care trebuie 

depozitat undeva…. 

 

Faptul ca Primarul inchide Groapa de Gunoi, pentru ca nu 

are chef sa o amenajeze, preocupat sa fure si sa-si umple 

buzunarele, reprezinta o problema majora pentru 

comunitate, care arata incapacitatea Primarului de a 

gospodari o amarata de comuna! 

 

La Dalga Gara este dezastru, cu gunoaie aruncate 

pe vreo zece Ha. 

 

Lipsesc pancartele, lipseste implicarea Primariei, lipseste 

Wola Primariei. 

Incarcatorul frontal al Primariei Dor Marunt a fost dat la 

intins frizura asfaltica sau la altii! Imediat cu plecarea lui 

Stefan Zamfir din Primaria Lehliu Gara, cel care era soferul 

pe Wola, utilajul este facut „posta” intre prietenii lui Ionica. 

 

Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrarea exploziva in 

care Micu Filip inregistreaza discutiile cu Fratii! 
https://experimentullehliu.ro/2021/08/19/primaria-ca-o-floare/ 

 

Merita Ion Iacomi 100.000 de Euro sa se retraga? 

 
Zeul si Imparatul- Ciocnirea Titanilor 
 
Umilit, batjocorit, jefuit, deposedat, batut si bagat in spital, 

Zeul, pe numele lui adevarat Stan Bucur, a ramas om. 

 

Imparatul tot la Stan Bucur ajunge si se impiedica de-un 

ciot! Zeul meu! 

 

„Goarna care anunța declanșarea asaltului final asupra 

enclavei lui Bucur Cătălin Stan (zis și Gigi-Zeu aka 

Dumnezeu) a sunat prin surprindere – ca alarma în 

dormitorul bibanilor – în timpul unei dezbateri a aleșilor 

locali lehlieni, pe tema „Strategiei de dezvoltare durabilă a 

orașului în perioada 2021 – 2027”. Și fără vreo legătură cu 

asta. 

Fiind vorba despre renovarea și modernizarea unor actuale 

așa-zise parcuri (în perimetrul Caselor de Cultură Lehliu-

Gară și Răzvani și cel abandonat – din Cartierul Nou), 

doamna secretar-șef (Serban Nadejdea), a amintit că la 

Răzvani, în aceeași proximitate, „există o problemă cu 

terenul lui Stan Bucur, de care Primaria si-a batut joc un 

deceniu”. Afirmație care a declanșat furia Împăratului: „Ce 

problemă? Nu e nicio problemă! Nenorocitul ăla, Cioara aia, 

nu a mai plătit taxe de 15 ani. Și i-a expirat și concesiunea. 

Cât de curând intrăm cu volele peste el și îi dărâmăm 

coșmelia!”. 

Iar acest „cât de curând” se întâmplă săptămâna asta, când 

Nadejdea a primit consemnul să redacteze actele necesare 

executării, lui Zaharia Nemeș i s-a transmis semnalul să 

încălzească motoarele buldozerelor și să ascută colții 

cupelor, iar lui Mussolini i s-a ordonat să pregătească echipa 

de mardeiași care să îi țină departe de intervenție pe 

eventualii  susținători ai lui Gigi-Zeu, pe curioși și chiar pe 

Bunică – dacă vreo pornire gazetărească de neoprit i-ar 

purta pașii pe acolo, cu camera foto și reportofonul 

pregătite. 

Surse din primărie susțin că una dintre cele trei căpetenii de 

gherilă a refuzat misiunea, provocându-i lui Iacomi o criză 

de nervi, Împăratul fiind auzit urlând la telefon: „Ce p…a 

mea crede că face? Cine p…a mea se crede? E cu capul? Nu 

mai răspunde la comenzi?!” 

 

 
 

Cat de cruda este viata! Sa ajungi tu Imparat Interlop, 

impiedicat de-un ciot in satul Razvani si sa dai ca berbecul, 

cu capul in zidul Zeului, care parca nu vrea sa cada! 

 

Ce nu intelege Clanul Iacomi, este ca zidurile Zeului, 

reprezinta doar un simbol! Parca sunt facute pentru a arata 

transformarea omului in animal, mai precis in fiara! 

 

In timp ce Primarul planifica demolarea dusmanilor, 
unii planifica incendierea padurii Imparatesti 
 

Aflata in faza avansata de detaliu, planificarea incendierii 

Padurii Imparatesti din Ogoru/ Lehliu, este in linie dreapta, 

faptasii avand comandate drone agricole, cu care, se pare ca 

vor sa stropeasca substante, care in contact cu materia 

organica (frunze, lemn, vegetatie) se aprind (adica iau foc). 

Faptasii, sunt cei care au fost jefuiti de Iacomi, acum ceva 

timp, in afacerile dubioase ale Clanului, ale caror rani au 

ramas deschise. 

 

Redactia noastra a aflat din mai multe surse, legat de 

potentiale planuri, legat de subiect, insa doar zilele trecute, 

am sesizat relatari legate de teste facute cu dronele si 

culegerea de informatii, legat de cine are rezervari la Han, 

cati vor sosi si in ce grupuri! 

 

https://experimentullehliu.ro/2021/08/19/primaria-ca-o-floare/
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Dincolo de nebunia situatiei, focul nu va rezolva nimic! 

Chiar daca Iacomi a folosit aceste metode, sa comiti astfel 

de fapte reprezinta o odioasa crima, care va transforma 

faptasii, in infractori la fel de rai, ca si cei din Clan. 

 

Daca vrea cineva sa vada ce inseamna Fascismul, care sunt 

consecintele lui, am atasat mai jos un material din Belarus, 

o poveste adevarata si trista! Faptele au loc in Belarus, unde 

un sat intreg, de femei cu copii in brate, este ars in cateva 

case, iar cativa kilometrii mai departe, unitatea Fascista este 

distrusa, insa oamenii nu le dau nemtilor foc! Ii impusca! 

Chiar daca parte din ei, aveau mamele si copii care ardeau 

inca! 

 
Breaking News- membru proeminent al 

gruparii Iacomi, extirpat de la 

conducerea UM 0214 

 

 
 

In data de 12.07.2021 la Lehliu Gara, a fost anuntata 

extirparea Lt. Col Gheorghe Catalin din functia de 

Comandant al ISU Lehliu Gara. Decizia luata de Gen. 

Iamandi si Col. Paduraru Adrian a cazut ca o bomba in 

Clanul Iacomi, unde a provocat o agitatie exceptionala! 

 

Lt. Col. Gheorghe Catalin este unul dintre cei mai 

importanti pioni in Clanul Iacomi si cel care a permis 

transformarea UM 0214- Pompieri, intr-o anexa a Crimei 

Organizate. 

 

„Furaciuni de la morti”, ture fictive, angajari fictive, evaluari 

anuale falsificate ajunse acum la Parchetul Militar spre 

investigare, lipsa echipamentelor, lipsa pompierilor pe ture, 

fondul clasei si cele cateva articole incredibile scrise de 

Experimentul Lehliu, au determinat conducerea ISU sa 

accepte schimbarea din functie a Lt. Col. Gheorghe Catalin. 

 

Pentru Clanul Iacomi, miscarea este o catastrofa, 

comparabila doar cu plecarea Imparatesei de la Spitalul de 

Psihiatrie Sapunari. 

 

Au fost 330 de membrii ai Gruparii Iacomi infiletati in 

posturi calde. Prin extirparea Lt. Col Gheorghe Catalin au 

mai ramas 328. Urmeaza in zilele urmatore Hilfe de la 

Sapunari, Directorul Financiar care il deranjeaza cu 

prezenta pe Dep. Barca Constantin, adica vor ramane 327! 

Greu… 

La Lehliu ca la Bogota 
 
Evenimentele in Lacomi Land, zona de interes a PNL 

Calarasi Aripa Fascista, zona condusa si coordonata de 

Clanul Iacomi, se produc cu repeziciune si putem constata 

o efervescenta exceptionala, dublata de o saturatie la nivel 

de Parchete si DNA, legat de faptele de coruptie din Judetul 

Calarasi. 

 

Adica au intrat astia in ei….. 

 

Puschiu Bradut 
Zis masinuta cu bani, Puschiu Bradut, membru de baza al 

gruparii Iacomi, a fost ieri 22.06.2022 la DNA Constanta, 

unde a petrecut momente minunate, alaturi de Procuror si 

Grefier. Mai precis a ajuns dimineata si a „scapat” seara! 

Uff…. 

 

Aflam pe surse, cum a venit azi 23.06.2020 Puschiu, la 

denuntator, la Lehliu, sa ii ceara sa renunte la cele 10-15 

plangeri penale! 

 

„Ba, Dumnezeu nu da cu parul! Ce, trebuia sa ma filmezi? 

zice Puschiu” Asta saracul statea cu ochii aproape in lacrimi 

si stergea cu degetul, praful de pe masina lui Puschiu! Nu 

zicea nimic, de parca mai era ceva de zis. 

 

” Pe tine te iertam, pe ala nu…!” zice Puschiu (conform 

declaratie martorului la eveniment). 

 

Col. Paduraru Adrian - Comandantul ISU Calarasi 
Distinsul domn Colonel, a chemat doi dintre pagubitii de la 

Lehliu, doi dintre cei 9, care au banii de inmormantari 

jefuiti de Lt. Col Gheorghe Catalin, pentru a discuta 

posibilitatea returnarii catre acestia a sumelor sustrase. 

 

Baietii au spus ca nu mai vor nimic, acum oricum este 

tardiv! Real insa Col Paduraru, vroia sa stie daca cei doi, 

raman cu aceleasi declaratii (asa cum au fost date catre 

IGSU- la ancheta), trebuia sa ii descoase putin. 

 

Acest episod este insa o mica etapa din intreaga poveste, 

daca tinem cont de relatariile celor de la Lehliu Gara, care 

vorbesc de 9 persoane pagubite de colonelul Gheorghe 

Catalin, care lua parte din banii pentru morti si ii juca la 

pariuri, sau pentru baute la Mari Piticul la bar. 

 

Nemes Zaharia- membru al Clanului Iacomi - SC Grand 
Construct SRL 
Nemes a intrat cu lucrari in Frasinet, unde primar este Alin 

Ploiesteanu, finul lui Iacomi Iulian. Nemes alaturi de 

Sofian, papa tot ceea ce se poate din bugetul Comunei 

Frasinet. Evenimentul este semnificativ, tinand cont de 

drenarea resurselor financiare catre membrii Clanului, 

element esential in sustinerea Gruparii. 

 

Gardurile executate anul trecut sunt coapte 
Gardurile executate de Pompierii Militari (Clanul Iacomi) 

cu banutii drenati prin Nemes Zaharia si SC New Led SMD 

SRL (Gagarin). Facute in bataie de joc, „a la Iacomi”, 

gardurile din multiple locatii ale Comunei Dor Marunt, se 

afla in avansata stare de degradare. 
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Facute sa dureze un an, chiar atat au rezistat! 

 

Sofian Costache dezlantuit 
Baiatul lui Fane Zamfir (zis Sile) de la Primaria Lehliu Gara, 

incarca linistit un camion de frizura unui prieten, membru 

neafiliat Clanului. Vine Sofian Costache si il vede pe asta 

mic, cum incarca si el o masina…. 

 

Dupa o repriza de urari specifice in Clan, suparat, dezamagit 

si scarbit, de injuraturi si amenintari, Zamfir Stefan pleaca 

din Wola, pe jos spre casa. Atat de suparat a fost, ca nu a 

mai venit la munca. 

 

Stefan Zamfir este un baiat muncitor, angajat la Primaria 

Dor Marunt, om de incredere si trimis toata ziua sa 

trudeasca pentru Ion Iacomi, aducand baiatul banutii „la 

birou”. 

 

Imediat Sofian l-a sunat pe Imparat si pe Ionica, pentru a 

arata cat de „corupt” este Stefan! 

 

Ion Iacomi si Vatafu, speriati de informatiile pe care Stefan 

de detine, au pastrat deschis contractul de munca, iar din 

cand in cand, il invita la lucru… 

 

Stefan este suparat si pe faptul, ca in Primaria Dor Marunt 

sunt angajati oameni, care nu au nici o treaba cu Primaria. 

 

(informatiile sunt din surse apropiate de caz) 

 

Vicele din Dor Marunt „Nuta” si-a angajat omul de la 
ferma la Primarie 
Tudor Ioan a angajat responsabilul cu vacile de la ferma 

proprie, la Primaria Dor Marunt. Adica sa plateasca 

Primaria taxe si toate cele, asta in timp ce numitul Florin 

Balasoiu, lucreaza la Nuta acasa! Florin este un baiat 

cuminte, taie lucerna, da cu freza, etc. 

 

Alin Ploiesteanu da tarcoale Redactiei Experimentul 
Lehliu 
In urma cu cateva zile, mergeam linistit pe ulita din sat, 

cand mana stanga vad ca se agata de o creanga de dud, plina 

cu dude zemoase si dulci. Aparent intamplator, dupa ce a 

dat 15 ture, Alin Ploiesteanu opreste masina Primariei 

Frasinet, pentru a sta de vorba cu Redactorul la aer curat 

(nu inainte de a porni inregistrarea pe telefon, sa aiba ce 

arata Imparatului). 

 

In timp ce savuram delicoasele dude de Baragan, Alin a 

tinut sa sublinieze ca au gasit solutia pentru mine (Clanul). 

Adica „problema ta se incheie curand, solutia este clara si o 

sa fie rau” (pentru ziarist n.r.) 

 

Chiar daca vorbea aparent cu un mort, Alin este profund 

marcat de asocierea lui cu numele de interlop! Nu vrea sa 

accepte sub nici o forma si refuza total termenul de Interlop! 

 

Cuprins de frenezia dudelor coapte, am uitat sa ii dau lui 

Alin cateva oua de bibilica, pe care le aveam intr-o cutie, oua 

proaspete, sa duca si el acasa un ou de calitate, ou de casa, 

pentru cel mic! 

 

La Lehliu Gara au aparut surpari si cratere 
La Lehliu au inceput sa apara surpari de toata frumusetea! 

Orasul arata bine! 

 

In Dor Marunt 
stadionul este 
deschis doar pentru 
suporterii lui Iacomi 
Ion Iacomi a inchis 

relativ stadionul din 

Dor Marunt si nu 

permite accesul echipei 

de fotbal din localitate, 

care joaca pe unde 

poate! La Stadion se 

intalneste Iacomi cu 

sleata lui, unde fac 

gratarele si petreceri, 

departe de ochii 

prostimii. 

 

 

La Lehliu Gara 

Imparatul a executat 

un neafiliat 

Un opozant obraznic al 

lui Iacomi Iulian, a fost 

pus sa darame un gard 

drept pedeapsa pentru 

tupeul de a ridica 

privirea din namol! 

Omul nu avea acte pe 

terenul complet, este 

vorba de cativa metri. 

Printul mostenitor 

afland cele intamplate, 

a pus omul sa strice tot, 

aducand moluzul langa 

gard. In Orasul LEhliu 

Gara este haos 

urbanistic, asa cum este in Dor Marunt, o totala debandada 

si jaf. 

 
Talpa Iadului 
 

Zeci de mesaje au sosit pe adresa redactiei, legat de lipsa 

unor nume importante din lista Clanului!  

 
In special Gigel Curea, sclav si sluga fidela Imparateasca, 

dar si legat de ceilalti membrii care lipsesc si probabil, 

incearca un sentiment de singuratate! Asa ca am adunat 

inca cateva nume relevante din Clan!  

 

Schema Rusinii o gasiti detaliata in editia de astazi!  
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