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Lacomi land, este terenul din
Calarasi cuprins in arealul de
interes
al
Gruparii
Infractionale Iacomi, acesta
fiind delimitat doar de
obstacole naturale cum ar fi,
de exemplu, muntii, marea,
in rest acestia au pus mana pe
tot ce le-a cazut in fata, de la
fostele
Cooperative
de
Productie pana la Tabla de pe
Scoala din Dor Marunt nr. 1,
tabla care a fost aruncata de
vant in 2020 direct in ograda
lui Meserie!
Clanul IACOMI, sursa foto: https://www.youtube.com/watch?v=Fkbfbe2KvtY

Iulian IACOMI,
vesnic primar
Lehliu Gara
sursa foto:
www.cdep.ro

Ion IACOMI - primar Dor Marunt, sursa foto:
televiziuneacalarasi.ro

Porniti din Moldova, Fratii
Iacomi au crescut in Ogoru,
unde au copilarit langa ferma
de vaci, si in principiu, au
avut toate premisele unei
vieti
normale,
crescand
alaturi de animale, insecte,
oameni.
Cum
s-au
transformat
acestia
in
animale de prada, capabili sa
organizeze si sa subjuge un
areal
atat
de
intins,
cuprinzand intregul set de
institutii
din
Judetul
Calarasi?!

Lacomi Land nu tine de Romania, el este un tinut aparte, cu legi nescrise, functionari publici care sufera de
probleme de vedere si probleme cognitive grave, unde oamenii sunt executati prin institutii de forta, care teoretic
ar trebui sa protejeze cetateanul, legea, dreptatea!
Astfel, Clanul Iacomi, a reusit in 20 de ani :
Sa depopuleze Orasul Lehliu Gara si Localitatile limitrofe, sa distruga panzele de apa freatica din zona Orasului
Lehliu gara si localitatile limitrofe si sa faca praf sistemul de canalizare din Orasul Lehliu Gara.
Sa polueze apa potabila a intregii comunitati sapand lacuri in panzele freatice, sa dreneze mai toti banii din
Primarii si Institutiile controlate de ei (scoli, spitale, etc), sa falsifice alegerile grosolan, cumparand voturi si
falsificand rezultatele alegerilor, sa subjuge si sa execute agentii economici din arealul lor. Aceasta este o pagina
din istoria nescrisa a Baraganului!
O pagina trista a unui Calarasi Interlop, in care Jurnalisti asa zis de „investigatie”, cum ar fi Marian Badea de
exemplu, Prim Procurori, Servicii Secrete, toti lucreaza pentru Gruparea Interlopa IACOMI.
Cum ajung Procurorii sa ciuguleasca din mainile lui Iulica, mare iubitor de ode si slove, vom descoperi impreuna
in prezentele anchete jurnalistice, temeinic documentate cu inregistrari video si audio exceptionale!
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Ce face un om normal la cap cand vede astfel de
ilegalitati? Le semnaleaza spre corectie. Asa ca
trimtem, ca orice muritor la DNA, Prefectura, Prim
Ministru si Isnpectoratul de Stat in Constructii, un
set de documente care semnaleaza problemele cu
lacurile din Baragan, aparute peste noapte. Prefectul
o trimite catre Garda de Mediu, care nu gaseste
nimic in neregula, Ministerul Apelor - gaseste ceva
insa observa inginerul ca intr-adevar pestisorul
inoata din amonte in aval! In rest nimic!
Inspectoratul de Stat in Constructii, dat fiind ca Dl.
Iliuta Vasile, Presedintele Consiliului Judetean, le-a
taiat bugetul, a ramas in 2 oameni („…slabi, ca doar
astia raman pe bani putini…”!). ISC scapa usor de
problema si spune ca lacurile sunt vechi si se
claseaza problema! Astea sunt instrumentele pe care
un „muritor” le are la indemana sa lupte cu
interlopii! Un pix si o foaie! Asta si pentru ca in
scoala suntem invatati ca nu trebuie sa fim
combativi, si drastic vom fi pedepsiti daca suntem
violenti! DNA Bucuresti trimite plangerea catre
Parchetul Calarasi, unde Prim Procurorul Calarasiului, Xenofonte Purcarea o trimite catre noi, nu
inainte de a se asigura ca Postarita din Dor Marunt
desface plicul, fotocopiaza documentul si il trimite
urgent catre GRUPAREA INFRACTIONALA
IACOMI.
Astfel, Xenofonte Purcarea respecta legea lui, iar
Gruparea infractionala, legea lor. Trimisa spre autoritati spre competenta solutionare, documentul ajunge in
totalitatea si integritatea sa in posesia Gruparii Infractionala, spre competenta solutionare. 6 luni mai tarziu, pe
rand Garda Nationala de Mediu, Ministerul Apelor si Padurilor, Inspectoratul de Stat in Constructii, DNA,
Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi si Parchetul de pe langa Judecatoria Lehliu se intrec in a ascunde
faptele Gruparii Interlope, fara jena, fara respect fata de „prostime” care trebuie doar sa plateasca taxe si sa tina
”ciocul mic”. Cum esueaza un Stat de Drept, condus de Interlopi, sub blana calduroasa a partidelor politice pe
care le schimba fara jena zilnic!

Sesizare catre Directia Nationala Anticoruptie / 28.01.2020
In cele ce urmeaza redam fragmente din continutul sesizarii transmise catre Directia Nationala Anticoruptie in
luna Ianuarie a anului 2020, cu privire la afacerile familiei IACOMI:
Catre Directia Nationala Anticoruptie
Structura centrală
București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, cod 010106
Distinsa Doamna / Domnule Procuror, va rog sa dispuneti o ancheta la Lehliu si Dor Marunt si Valea Argovei,
precum si in localitatiile Buzoieni / Razvani / Ogoru / Infratirea / Dalga si Pelinu avand in vedere urmatoarele:
• Fratii Iacomi Iulian si Ion (Primari PSD si PNL), in localitatile sus mentionate, au pus la punct in ultimii 15 ani
o infrastructura institutionala concretizata printre altele cu aplicarea unor masuri criminale care au dus la
depopularea localitatilor controlate de ei si de consolidare a puterii decizionale in mainile lor.
Actiunile includ sisteme complexe de actiune si multiple persoane care prin infrastructura privata si mijloacele
institutionale au avut ca obiective printre altele:
1. Otravirea apei potabile din panza freatica in zonele mentionate
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2. Transformarea panzei freatice in inutilizabila pentru consumul casnic prin aditie de compusi chimici
otravitori.
3. Indepartarea tinerelor familii din localitatile controlate, prin impunerea utilizarii apei imbuteliate deosebit de
scumpa pentru o familie cu venit modest si controlul distributiei acesteia prin intermediul celor arondati lor cu
magazine din zona.
4. Subdezvoltarea regiunii si sabotarea agentilor economici viabili nealiniati lor.
Pana in prezent s-a reusit “otravirea” completa si transformarea in “apa nepotabila” a panzelor freatice ale
Orasului Lehliu Gara - 30% din localitatea Dor Marunt si 100% Dalga Gara.

Faptele:
Avand control total asupra Institutiilor din Calarasi: Consiliu Judetean, Prefectura Calarasi, ITM Calarasi,
Procuratura Calarasi, Postul Politie Lehliu Gara, Jandarmerie Lehliu Gara), FRATII IACOMI, cu propriul
excavator si utilajele Primariei Dor Marunt printre altele, au executat un numar de 18 amenajari hidrologice de
mare amploare FARA A DETINE AUTORIZATIILE NECESARE / STUDII DE IMPACT SI DE MEDIU!
Amenajariile hidrotehnice de mare amploare au fost executate la o adancime de 9-12 m fata de nivelul solului!
Istoricul: Fratii Iacomi au inteles potentialul pastrarii localitatilor in subdezvoltare, astfel acestia au ingropat
toate proiectele investitionale incepute de Primarii, mai vechi, de exemplu sistemul de apa potabila din Dor
Marunt; investitiile in sistemul de apa potabila din Lehliu Gara - montat in 1955.
Mai mult, utilizand excavatorul propriu de 22 de tone, tinut la Ogoru in curtea lui Iacomi Ion, “clanul Iacomi”
(cu participarea departamentelor de URBANISM din Lehliu Gara - Dl. Scarlat Bogdan Cristian si Dor Marunt Joga Virgil) au efectuat:

1. Lucrari hidrotehnice
Lucrari hidrotehnice complexe in localitatea Dalga Gara la numitul
Hristu Costel - atunci consilier al Primariei Dor Marunt.
Lucrarea de mare complexitate a implicat excavarea pe terenul
“proprietate“ a Dlui. Hristu timp de 8 saptamani a unui iaz sapat
in spatele intravilanului din Dalga Gara in suprafata de 2000 m2
cu o adancime de 10 m. 20.000 m3 pamant exacati. Coordonate:
44gr26min31.40secN, 27deg03min06.88secE, Elevatie 47.85m
fata de nivelul marii. Volum iaz la data constructiei: 20000 m3 apa
- cu strapungerea totala a celor 2 panze freatice de la 2 si 8 m
adancime.
Populare cu peste, tratamente apa, administrare hrana pe
parcursul utilizarii exploatatiei piscicole.
Directie apa infiltrata - panza freatica - Directia Nord-Sud. Panzele ajung ca infiltrare pana la Dragos Voda (in
perioadele de exces umiditate in sol).

Lacul lui Hristu Costel - Dalga Gara

Situatie 2005

Lacul lui Hristu Costel - Dalga Gara
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Aspect deosebit de important - terenul pe care se
face lucrarea!!!! Acesta este ulterior transferat
Primariei IN FALS!!!
Iazul a fost executat in perioada 2010-2017 si a presupus 2 luni de
excavatii zilnice (2017) si cararea / nivelarea pamantului din excavatii
in alte locatii pentru a nu da de "banuit" si pentru a disimula aspectul
lucrarii.
Balta obtinuta, cu acces la apa proaspata din panza freatica a fost
populata cu crap de Dl. Hristu, know-how-ul fiind oferit de Iacomi
Iulian, mare priceput in "asa ceva" - mare detinator de iazurie si balti.
In 2016 / 2018 balta a fost populata intensiv si au fost introduse mari
cantitati de “tratamente” in principal antibiotice si fungicide
specifice, pentru a preveni imbolnavirea crescatoriei.
Impreuna cu hrana pentru pesti, modificariile structurale ale panzei
freatice si descperirea celor doua panze freatice au transformat apa din
panzele Freatice in APA IMPROPRIE CONSUMULUI UMAN cu TDS
(total disolved solvents) = 6000 mg/l.
Apa a devenit improprie consumului, cei
care consuma fiind in prezent, inca otraviti
constant de supa chimica inca prezenta in
Dalga Gara / Ogoru / Dor Marunt!
In urma expunerii panzei freatice la
infiltratii, nivelul de fenoli / contaminanti
(antibioctice), azotati / azotiti, nitrati este
de 10 ori mai mare decat era in 2016!
Singura sursa de apa pentru consum o
reprezinta apa adusa la bidon si vanduta de
Oamenii lui Iacomi in magazinele pseudolegale detinute de diversi apropiati ai
acestuia.
Pe 3 Aprilie 2018, un copil de 13 ani,
a fost "gasit" mort in lacul mai sus
prezentat.
Cazul a fost ingropat cu ajutorul Fratilor IACOMI si a Procuraturii Calarasi care a catalogat cazul ca inec si nu a
raportat ITM Calarasi cazul de sclavie, neefectuand investigatiile corespunzatoare!
Nicolae Dumitru a oferit consultanta legat de modul in care sa desfasoare ancheta pentru a nu include cazul in
sfera ITM.
Avand in vedere ca "evenimentul" a avut loc
in lacul sapat ilegal de Primar, Hristu Costel
s-a intilnit cu IACOMI Iulian si IACOMI Ion
la Primaria Dor Marunt, precum si cu Sef
Birou Urbanism Joga Virgil, si in fals au
intocmit si antedatat un act prin care Hristu
Costel transfera petecul de pamant pe care a
fost construit lacul CATRE PRIMARIA DOR
MARUNT. In acest fel, orice legatura lui
Hristu Costel cu "crima" a disparut.
Dupa eveniment, Hristu Costel se retrage
din Primaria Dor Marunt (mai are cativa
morti in ograda rezolvati pe cap tot de
IACOMI!). Aici intervine favorabil Dumitru
Nicolae - SEF ITM Calarasi si rezolva cu
"blandete" cazul!
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Ulterior Hristu Costel asaneaza partial in 2019 lacul insa arunca doar 6 remorci de 20 de t de pamant! La a 6-a
masina era sa se rastoarne in lac cu masina cu tot cu cap tractor, astfel ca abandoneaza lucrarea! Rana in pamant
ramene deschisa, iar otravirea panzelor de apa potabila ramane actuala si sute de locuitori nevoiasi
consuma apa otravita din panza freatica!

2. Marile amenajari hidrotehnice de pe paraul din “Valea Gerului”
Din 2006 pana in prezent, anual au fost efectuate lucrari Hidro-tehnice de mare amploare in vederea captarii si
utilizarii apei curgatoare din paraul Cucuveanu de pe Valea Gerului in mari lacuri de acumulare terasate cu
bazine de puiet si baraje controlabile - cu volume si debite predefinite. TOTUL FARA AUTORIZATII / AVIZE /
STUDII DE IMPACT.
In perioada 2010-2020 au fost excavate 2.2 milioane de metri cubi de pamant, care a fost carat cu camionul si
remorcile treptat, pentru a nu lasa urme. Lucrarea are o lungime de 3.2 km si este executata inteligent pentru a
lasa zone aparent naturale! Paraul a fost transformat in amenajare piscicola iar cele doua panze freatice de la 3
si 9 m au fost strapunse in multiple zone pe o suprafata de 21523 m2. Amenajarea Hidrotehnica a fost populata
cu pesti si din anul 2010 este intesiv utilizata ca bazine piscicole - actiune ILEGALA care vine la pachet cu
otravirea populatiei.
In general pestele este vandut in sat la diversi, direct din portbagajul camionetei lui IACOMI ION de catre
angajatii acestuia si angajatii fictivi din Primaria Dor Marunt, angajati care lucreaza in fapt tot la Iulian Iacomi
pe “plantatie”, sau in diverse magazine din Calarasi.
Poza (Valea Gerului - paraul Cucuteanu) - zona inceput amenajare
Timp de 10 ani au fost efectuate constructii ilegale cu stavilare inteligente - cofrate si armate pe parau, iar
distinsul Primar a plantat puieti pe toata Valea Gerului din banii primariei, pentru a da o pata de culoare mizeriei
care pluteste pe langa pestii care populeaza crescatoria.
Pentru acest mare proiect, Familia IACOMI a ingropat proiectul canalizarii localitatii Dor Marunt, inclusiv statia
de epurare care a fost gandita langa Nicolae Cotarul, angajat fictiv in Primaria Dor Marunt. Nicolae Cotaru este
beneficiarul direct al unuei tronson din lucrarea piscicola de pe paraul din Valea Gerului. Acesta mai are 3 case
tot pe terenuri proprietate in zona Valea Gerului, case pentru care nu detine autorizatie de constructie, avize,
NIMIC!
Paraul a fost transformat in 15 bazine succesive, cu baraje reglabile,
bazine de puiet, bazine intermediare, ecluze de deversare, sisteme
de pompare ingropate, TOTUL in intravilanul / extravilanul
localitatii Dor Marunt, sub directa indrumare a Dl. Joga Virgil si a
Sefului Urbanim Lehliu Gara care a coordonat si el lucrarile.
Ca urmare a popularii cu puiet a lacurilor create,
calitatea apei s-a deteriorat continuu si a ajuns in prezent
in zona de Vest / Est a localitatii "nepotabila".
Suprafata amenajata ilegal in lacuri piscicole: 35.000 m2.
Suprafata excavata in perioada 2010-2020: aproximativ 350.000
m3 pamant. Adancime medie excavatii 9-11m in zonele in care
panza a fost strapunsa. Nr. bazine puiet: 2.
Nr. Bazine puiet intermediar: 1. Cel mai grav lucru il reprezinta
migrarea si infiltrarea ingrasamintelor chimice si a pesticidelor
utilizate in agricultura, pe terenurile invecinate, infiltrare care
polueaza apa din zona, aceasta reprezentand o sursa importanta de
imbolnavire in zona. La aceasta se adauga si utilizarea unor
cantitati foarte mari de antibiotice in apa de crestere deoarece
pestii se imbolnavesc usor!
Poza (Valea Gerului - paraul Cucuteanu) - zona inceput
amenajare

Apa in Zona Dor Marunt a fost distrusa calitativ prin lucrarile hidrotehnice efectuate ilegal, iar
locuitorii sunt zilnic otraviti intentionat de fam ilia IACO MI, pentru un pumn de arginti pe care
ei si “sclavii lor” ii castiga de pe urma acestor fapte de o ma re grozavie!
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In fapt, aceste evenimente reprezinta cel mai grav atentat la sanatatea populatiei din zona, acestia imbolnavind
sute de persoane vulnerabile.
Lipsa apei potabile si lipsa dezvoltarii localitatii i-a determinat pe locuitorii din Dor Marunt mai ales in zona
Haltei sa caute sa plece din tara si zona pentru a-si intemeia o familie!
NU POTI SA FII OBLIGAT SA CUMPERI APA LA BIDON DIN MAGAZINELE CELOR CARE AU
TRANSFORMAT APA IN NAMOL!
In Dor Marunt (sat) sunt 46 cazuri grave de cancer diverse forme si stadii; 189 bolnavi cronici, 121 cazuri de
intoxicatie anual la copii cu apa improprie; 421 de copii cu probleme de sanatate ce pot fi legate de utilizarea apei
neconforme.
Incidenta raportata la nr. polulatiei este de 25 de ori mai mare decat media nationala!
In zona "marilor lacuri cu peste" din Dor Marunt un nr. de 286 de persoane tinere sunt plecate din localitate
temporar sau definitiv, neexistand dorinta reala de a se intoarce intr-un cartier "mort"!
In acest fel, de epurare / otravire a populatiei incet dat sigur, in sat raman doar cei batrani si vulnerabili, o tinta
usoara pentru GRUPAREA INFRACTIONALA CONDUSA DE IULIAN si ION IACOMI.
Lucrarile ilegale masive de modelare si accesare a panzelor
freatice incep pe Valea Gerului la 8 KM in extravilanul
localitatii dor Marunt din punctele de coordonate:
44gr30min29.09secN, 26gr57min49.92secE.
Lungime excavatie: 430ml; pamantul excavat a ramas in
zona si a fost taluzat (nu a fost carat)! Se vede in stanga si
in dreapta pozei. Excavat masiv doar 200ml.
Pentru cine intreaba, lucrarea a fost efectuata de
Ceausescu!
Pentru controlul nivelului "oamenii" lui IACOMI IULIAN
controleaza nivelul cu un mic stavilar. Din cauza debitului
mic de apa mica balta nu a fost eficient exploata financiar
de grupare.
Aici a fost efectuata o excavare care urmareste intr-un fel
forma naturala a malului, insa adancimea si penetrarea
panzelor freatice constituie o mare problema, asta si
datorita faptului ca apa de aici ajunge in panza freatica din
LEHLIU Gara - in urma testelor efectuate cu colorant in
panza freatica!
A reiesit astfel ca apa din paraul din Valea Gerului, prin
penetrarea panzelor freatice ajunge in Lehliu gara si 80%
din Dor Marunt. Materialul excavat se vede pe mal stanga
dreapta.

Nivelul II – Valea Gerului
Lungime tronson excavat - 752 ml. Latime sapatura
- 6 m.
Adancime excavatie: 8-11 m, cu strapungerea
ambelor panze freatice.
Taluzare cu aspect de "natural si vechi" executata de Ion
Iacomi si angajati pentru "prietenii” care aduc voturi.
Exploatatorii au terenurile stanga - dreapta de teren.
Montare ecluze de inaltare a nivelului si formare aspect natural cu permiterea stufului in vegetatie! Filtre la
ambele capete pentru peste! Decolmatare / Adancire / Taluzare / constructie baraje demontabile.
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Nivelul III - Valea Gerului
Lungime tronson excavat: 160 ml. Latime sapatura: 6 m.
Adancime excavatie: 5-8 m cu strapungere primei panze freatice.
Taluzare cu aspect de “natural si vechi” executata de ION IACOMI si angajati
pentru “prietenii” care aduc voturi.
Exploatatorii au terenuriile staga - dreapta de teren.
Groapa a fost sapata pentru a incarca bazinele de erbicidat cu apa direct din
groapa. Din cauza mizeriei de la pesti, apa este de fapt mai poluanta decat
erbicidele folosite si afecteaza porumbul in vegetatie. Ca atare nu a mai fost
utilizata apa pentru erbicidat insa ranile in panza au ramas.
Poza
tronson
excavatii
amenajare lungime 752 ml

-

Nivelul IV - Valea Gerului
Lungime tronson excavat- 3.500 ml.
Latime sapatura: 4-6 m; aici incepe mutarea pamantului
excavat. Adancime excavatie- 5-8 m, cu strapungerea primei
panze freatice.
Taluzare cu aspect de “natural si vechi” executata de ION IACOMI si
angajati pentru “prietenii” care aduc voturi.
Exploatatorii au terenuriile staga-dreapta de teren excavatie.
Groapa a fost sapata pentru peste, cu aspect salbatic / natural, ascunde
lucrari cu stavilare reglabile / (temporare si permanente) si inaltare a
nivelului paraului - ridicarea la nivel de rau! Mare lucrare hidrotehnica,
care a necesitat undeva la 8.000 l de motorina.
Poza tronson 160 ml

Nivelul V - Valea Gerului - Perla Coroanei
Lungime tronson excavat - 3.500 ml. Latime sapatura: 17 m;
aici incepe mutarea pamantului excavat. Adancime
excavatie: 9-11 m, cu strapungere ambelor panze freatice.
Taluzare cu aspect de “natural si vechi”.
Groapa a fost sapata pentru peste, cu aspect salbatic / natural, ascunde
lucrari de ecluzare si inaltare a nivelului paraului - ridicarea la nivel de
rau! Aici au fost efectuate excavatii langa cele doua tevi de titei de la
Constanta. Conductele de titei detinute de CONPET SA nu au fost
proiectate sa stea in apa, ele nu au protectie catodica adecvata!
Coroziune accentuata se poate observa in zona ambelor maluri.
Pericol cu mare grad de risc, insa in cazul unei fisuri, dezastrul Ecologic Potential este Urias.
Tevile de titei au fost decopertate pe o lungime de 3 m stanga dreapta (pe maluri).
La N de baraz este o crescatorie iar la S puietul.
De la acest punct incepe intravilanul localitatii.
2005: se observa stadiul de parau cu 7 m distanta intre tevile COMPET si apa stanga-dreapta.
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Poza 2018 - an secetos! Tevi ingropate in apa pe
ambele maluri.

Amenajare complexa cu doua stavilare si filtre
pentru peste.

La presiune proiecta si debitul actual, un accident datorat coroziunii pitting, poate determina o Catastofa
Ecologica, din cauza volului urias de titei din conducta si a dificultatii de izolare a zonei - vanele de izolare sunt
la mare distanta - stanga / dreapta de buclele de traversare a paraului. Acesta a fost si motivul pentru care nu au
fost ingropate tevile in aceasta zona!

Tevile cu malul umed, inundate in apa!

La Sud de baraj:
bazin puiet / peste mic
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Nivelul VI - Valea Gerului - Perla Coroanei
Lungime tronson excavat: 440 ml. Latime sapatura: 5 m, cu
mutare pamant exacvat.
Adancime excavatie: 5 m, cu strapungere primei panze freatice.
Taluzare cu aspect de “natural si vechi”. Groapa a fost sapata pentru peste, cu
aspect salbatic / natural, ascunde lucrari de ecluzare si inaltare a nivelului
paraului - ridicarea la nivel de rau! Lucrarea a fost necesara pentru ridicarea
nivelului in aval de DN3A. 3 stavilare montate pentru retinere si inaltare nivel
apa. Avand nevoie de necesarul de apa in aval la crescatoria de crap si puiet.

DN3A

Nivelul VII - Valea Gerului - Sectorul numit “Penelopa”
Sapat partial pe domeniu public de IULIAN IACOMI in managementul actual al lui Nicolae Cotaru - angajat
fictiv la Primaria Dor Marunt. Omul care se ocupa de lucrarile "civile" ale Familiei IACOMI.
ml x Lungime tronson excavat x adancime
• 70 ml x 20 ml x 10 m adancime. Volum excavat: 14.000 m3 pamant. Stapungerea a doua panze freatice.
• 123 ml x 13 ml x 10 m adancime. Volum excavat: 16.000 m3 pamant carat cu camionul in alte zone.
• 200 ml x 10 m latime x 8 m adancime. Volum exavat: 16.000 m3
Adancime excavatie: 6-8 m, cu strapungere primei panze freatice.
Taluzare cu aspect de "natural". Zona cu amenajare hidrologica cu sistem de aductiune lateral si sistem de
eliminare a apei poluate inapoi in aval de Cucuteanu.
Exista aici lucrari complexe atat in aval cat si in amonte de zona.

Apa total poluata cu dejectii de peste, improprie consumului, infestata cu nitriti
/ nitrati.
Aici exista cea mai poluata si periculoasa apa din intreg judetul Calarasi. In
fantana apa are culoare maronie!
Sapate ilegal de Seful PSD Calarasi - IULIAN IACOMI cu excavatorul propriu, direct in panza freatica, cele 2
lacuri si largirea paraului Cucuteanu reprezinta un atentat la sanatatea locuitorilor comunei Dor Marunt, in
primul rand din cauza utilizatii antibioticelor si tratamentelor administrate pestilor in toate bazinele!

NU SUNT NECESARE AVIZE / STUDII / APROBARI, PENTRU TOATE ACESTE LUCRARI
COMPLEXE DE AMENAJARE HIDROTEHNICA, DEOARECE IN TINUTUL IACOMI LEGILE
ROMANIEI NU SE APLICA DECAT PROSTILOR, EI FIIND CHIAR CEI CARE DECID CE SI
CUM SE APLICA.
9
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Proiectul Statia de Epurare - ingropat
voit!
Proiectul inceput de fostul primar in vederea instalarii
unei instalatii de epurare a apei a fost ingropat rapid, din
doua motive:
1) statia de epurare a fost planificata prea aproape de
lacurile piscicole gandite de grupare.
2) daca executau proiectul se putea “fura” mai greu din
fonduri.... asa ca s-a preferat asfaltarea....asfaltare care
reprezinta un alt capitol care va fi prezentat separat, intro editie viitoare.
O ALTA PROBLEMA CRITICA A ACESTUI
PROIECT ESTE CA SAPATURIILE SUNT IN
APROPIEREA
LINIEI
BUCURESTI
CONSTANTA, LINIE PROASPAT MODERNIZATA CU
SUME URIASE, INSA LA CARE NU AU FOST
PROIECTATE MASURI DE INTARIRE A SOLULUI,
AVAND IN VEDERE PREZENTA APEI LA ASA
ADANCIME IN APROPIEREA INFRASTRUCTURII.
LARGIREA ALBIEI PARAULUI SI INALTAREA
NIVELULUI APEI LA 15 ML DISTANTA DE LINIA CFR
BUCURESTI - CONSTANTA, OBIECTIV STRATEGIC
PENTRU STATUL ROMAN, A DUS DEJA LA SURPAREA
PARTIALA A INFRASTRUCTURII PROASPAT CONSTRUITE.
Lasat aparent salbatic, Cucuteanu a fost gandit si
largit pentru a permite un mare volum de apa - luciu.
Langa zona CFR a fost sapat iar pamantul mutat cu
camionul.
Lucru deosebit de important, panza freatica de aici
comunica stanga (V) cu panza freatica a Orasului
Lehliu Gara. Chiar daca panta este spre dunare,
panza freatica duce apa de aici in Lehliu Gara.
Mare parte din dezastrul apei din panza freatica a
Orasului Lehliu Gara se datoreaza aceste zone
intensiv exploatate si poluate.
Partea "vesela" este ca tot pestele, peste ilegal crescut
si vandut, la negru, este cumparat tot de cetatenii din
Lehliu Gara si Calarasi, unde Distinsul Dl.

Primar le ofera Orasenilor peste BIO.
Acesta a oferit "producatoriilor" locali
magazine in piata, iar comertul merge Brici!

chiar

IN IACOMI LAND LEGIILE FISCALE NU SE APLICA, SUNT FACULTATIVE.

Nivelul VIII - Valea Gerului - Sectorul numit “ Lacul Lebedelor”
Sapat partial pe domeniu public de Iacomi Iulian prietenul lui "Nea Doru" din curba de la Lehliu, pe terenul
comunei Dor Marunt, lucrarea hidrotehnica de mare finete poate pune statul Olandez la cortul de rusine in ceea
ce priveste realizariile tehnice in domeniu!
Lacul a fost sapat de IACOMI ION cu excavatorul sau in anii 2014-2015-2016-2018 si de altii in 2008-2009.
Lacul a fost gandit sa para natural cu insule artificiale si lemne "aparent esuate" cu aspect mistic pe care lebedele
sa se odihneasca. Adancimea apei este insa de 10 m.
10
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Sunt starpunse ambele panze freatice, iar lacul este plin cu peste iar Dl. Dorul l-a inchiriat in 2019 unui bun
administrator care sa gestioneze treaba. Mai mult, Dl. Primar a plantat cu angajatii primariei de la Ajutoare
Sociale, copaci mistici pe ambele parti ale lacului Domnului Doru, astfel ca lebedele sa aiba o vedere ca in delta.

In 2009 si 2010 se scot.
Dimensiuni 300 m latime in zona
cea mai lunga cu 65 m in zona cea
mai lata. Adancime de 10-11 m. Au
fost excavati 39.500 m3 pamant. In
2017 si 2018 se excaveaza si zona de
SE in volum total de 16.000 m3
pamant. Pamantul este carat la
"bascula" si intins pe terenuriile
detinute de "Nea Doru".
Se executa si impungerea drumului
prin excavare catre sina de cale
ferata.
Se partund ambele panze freatice. La
mica distanta de Dor Marunt - in
directia Lehliu Gara, apa de aici este
parte a panzei freatice din orasul
Lehliu Gara.
Balta este plina cu peste, alimentata
cu hrana proteica si medicamente
pentru a preveni imbolnavirea
pestilor.
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Volum lucrare finala: 4.000 m2 lac cu 10 m adancime
si infiltrari in cele doua panze freatice. Infiltrari de
apa in structura de cale ferata, structura de INTERES
NATIONAL care nu a fost pregatita pentru astfel de
infiltratii.
In terasamentul CFR deja exista surpari laterale si
crapaturi cauzate vara pe timpul ploilor intense.
Se poate observa grija cu care au fost pastrate ceva
tufe in apa pentru a arata superficialitatea apei.

Nivelul VIII - Lehliu Gara - Sectorul
numit “Hanul cu Limbrici” sau
“Hanul Rustic”
Numele de hanul cu Limbrici vine de la faptul ca in
lacurile sapate de Fratii Iacomi pe terenul pe care il
detin, acestia au populat baltile cu pesti care
indiferent de tratament sunt mereu plini cu
“limbrici”.
Suprafata de teren pe care sunt lacurile saptate nu a prezentat vreo data urmele unui lac natural. Lacurile, 4 la
numar, au fost sapate direct in cele doua panze freatice, ceea ce a dus la imbolnavirea a sute de oameni prin
poluarea panzei freatice cu tratament specifice pisciculturii si antibiotice. Intreaga suprafata de aproximativ 90
ha ce apartine Clanului IACOMI direct si prin Interpusi a fost trecuta cu bani publici, prin Hotarare de Consiliu
Local, in intravilan cu utilizare ”Spatii de agrement - turistice”.
Aici Clanul IACOMI a pus bazele (prin preluare) unui proiect investitional de 200 milioane de Euro prin care
odraslele acestuia, toate, vor avea ce sa roada timp de 200 de ani!

In mijlocul Baraganului in praf si colb, a rasarit un han cum altu nu-i!
10 milioane de Euro investiti!
12
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Zona ferita de Dumnezeu, in care Zeii, canta cot la cot cu
lautarii! Aici culoarea politica dispare, absolut toti Politicienii
de marca din Calarasi au dansat si chefuit cu lacrimi in ochi la
Hanul cu Limbrici.
Proiectul investitional contine:
Un han complet renovat si modificat fara autorizatie de
constructie, cu crame, sali de dans, camere de dormit, bucatarii,
etc. De Hanul Rustic se ocupa odraselele celor doi Frati
IANCOMI ION si IANCOMI IULIAN.
Lucrarea in 2005 conform ANCPI

Se excaveaza 4 bazine mari piscicole la 12-15 m
adancime. Se incep lucrarile prin 2010 si se
excaveaza intai la 10 m adancime (adancimea
maxima a cupei excavatorului Familiei
IANCOMI). Se muta pamantul.
Excavatii in 2010: 133 x 33 m latime - 10 m
adancime (adancire de la 4 m la 10 m),
133 m x 33 m x 6 m excavati = 26.334 m3 pamant
mutat la camion.
Lacul 2 puiet: 64 x 20 m x 10 m adancime.
12.800 m3 pamant excavat. Apa total poluata cu
dejectii de peste, improprie consumului, infestata
cu nitriti / nitrati.
Avansul lucrarii in 2010 - incep mariile excavatii

Aici exista cea mai poluata si periculoasa apa din intreg judetul Calarasi.
In fantana apa are culoare maronie!
Sapate ilegal de Seful PSD Calarasi - IULIAN IACOMI cu
excavatorul propriu, direct in panza freatica, cele 2 lacuri
si largirea paraului Cucuteanu reprezinta un atentat la
sanatatea locuitorilor comunei Dor Marunt, in primul
rand din cauza utilizatii antibioticelor si tratamentelor
administrate pestiilor in toate bazinele!
Lacul 3, crescatoria: 103 ml x 43 ml; sapat cu 2
aripi, de adancime 10m.
Ulterior, in 2018, cu banii publici din primarii (Lehliu si
Dor Marunt), cu materialele pentru straziile Orasului
Lehliu Gara si Dor Marunt, Iulian Iacomi, asfalteaza
drumul de la DN3A pana la han si rezolva iluminarea
intregului complex cu firma care a montat lampile in Dor
Marunt (proiect din Fonduri EU).
Lungime lucrare 1.300 ml. Se aseaza intai piatra excavata
de pe Str. Nicolae Balcesu din Dor Marunt. 60% din
aceasta piatra este carata la acest drum privat!
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Poluarea cu compusi farmaceutici necesari pentru a curata pestii de boli este atat de coroziva incat a distrus
complet ceea ce a mai ramas din sistemul public de apa.
Ideea REALA a imbunatatirii sistemului de apa potabila in toate localitatile arondate a fost abandonata. Oamenii
fortati sa cumpere apa la bidon, de la magazinele care toate sunt aservite zonei lor de interes.

APA POTABILA A FOST SABOTATA ORGANIZAT, OAMENII IMBOLNAVITI CU FIECARE
PAHAR BAUT DE APA SI TOTUL CU SEFI DE C.J. SI PREFECTI CARE DANSAU BUCUROSI
LA HANUL RUSTIC, PESCUIND CRAPI SOMONATI!
SITUATIA ESTE ATAT DE GRAVA INCAT PREZENTA GLIFOSATULUI CARE IN PERIOADA DE VARA ESTE
IN APA DIN LEHLIU GARA LA O VALOARE DE 5 ORI MAI DECAT LIMITA LEGALA A DISTRUS COMPLET
RETEAUA PUBLICA DE APA, GLIFOSATUL AJUNS IN PANZA PRIN INFILTRATII DIRECTE IN LACURILE
SAPATE ESTE DEOSEBIT DE COROZIV PENTRU OTELUL CARBON.
ZECI DE COPII AJUNG LUNAR LA SPITALUL LEHLIU GARA DIN CAUZA CONTAMINARII APEI, CU BOLI
INFECTIOASE / BACTERIENE DATORATE FAPTULUI CA PARINTII FOLOSESC APA DIN FANTANI
PENTRU CONSUM.

IULIAN IACOMI OMOARA SURD GENERATII INTREGI, AJUTAT DE SUTE DE
SLUGI, ASTA DREPT MULTUMIRE CA AU FOST ALESI IAR SI IAR!!!
CU UN VOLUM TOTAL DE 78.000 M3 COMPLEXUL ACVATIC REPREZINTA CEA MAI MASIVA LUCRARE
HIDROTEHNICA DIN JUDETUL CALARASI DEZVOLTATA DE UN FUNCTIONAR PUBLIC MODEST CARE
CASTIGA DIN CAND IN CAND CEVA BANUTI LA PARIURI SPORTIVE!
IN LEHLIU GARA si localitatile arondate sunt 203 de tineri cu varste intre 18 si 45 de ani care sunt plecati la
munca din localitatile natale. In Dor Marunt si localitatile arondate sunt 186 de tineri cu varste intre 18 si 45 de
ani plecati din localitate din cauza lipsei perspectivelor in zona. In total peste 400 din copii nostri au fost fortati
sa plece sa-si caute drumul in lume, pentru ca in localitatile lor apa este otravita, nu exista canalizare, nu exista
transport in comun, nu poti sa-ti faci o casa fara a fi sclav Familiei IACOMI, scolile sunt paduchiate si parazitate
de Familia IACOMI iar Spitalul din Lehliu Gara este complet parazitat de pilele / rudele si cunostintele acestui
clan mafiot. Totul cu complicitatea SRI Calarasi / ITM Calarasi / CJ Calarasi / Prefectura Calarasi / Procuratura
Calarasi.

Nivelul IX - Lehliu Gara - Sectorul numit “Cele 100 de lacuri”
Mare iubitor de lacuri si pesti, IULIAN IACOMI mai
detine participatii directe sau prin rude la 3 mari
amenajari piscicole in Judetul Calarasi. Una este in
Valea Argovei intre Ostrovu si Vladiceasca, una este
pe valea Presnei, una intre Cotofanca si Gurbanesti.
Iacomi Iulian a promis ca pana in 2050 cand el va
iesi la pensie va crea mai mult de 1000 de lacuri in
Calarasi, mai multe decat exista in Elvetia (in zona
Cantoanelor). A vazut el la Discovery Science.
In aceste zone nu au fost efectuate insa excavatii
masive - nu a fost necesar!
Apa potabila din Lehliu Gara- postul de Jandarmi.
La fel arata apa din panza freatica din Lehliu Gara si Dor Marunt.
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Cum ajungi Consilier Guvernamental in Lacomi Land?
Stie Primarul Aurel zis „Gurita” din Dragos Voda!
Cati dintre noi invata ca pentru a primi bani / salariu trebuie sa muncesti?
La Lehliu Gara, prin colbul Baraganului, la Secretariatul general al Guvernului ajungi foarte usor. De fapt nu
trebuie sa ajungi, nu trebuie sa faci nimic, se rezolva de la sine!
Lidia Iacomi a invatat pe repede inainte cum ajungi in Guvernul Romaniei!
Insa toate aceste grozavii nu ar fi posibile daca Procuratura Lehliu Gara si Calarasi prin Prim Procuror Banescu
Liliana si Prim Procuror Xenofonte Purcarea si-ar face treaba si ar analiza plangerile penale trimise lor prin
intermediul DNA spre competenta solutionare.
Cat de grav este sa angajezi fictivi oameni in administratia publica? Pentru cine intelege, acest lucru reprezinta
o fapta exceptionala mai ales cand este organizata de Interlopi. Ei praduiesc din banul public intr-un mod
salbatic, ajutati si informati chiar de cei care trebuiau sa ii pedepseasca pentru cele facute!
Rezultatul? Gurita (primarul comunei Dragos Voda, Radu Aurel) si Imparatul (Iulian IACOMI) candideaza
linistiti la primarii!
Furtul generalizat cu fictivi insa nu poate avea loc daca DNA si Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor in
Justitie ar functiona! Ele au devenit insa doar o anexa a lumii Interlope. Aceste aspecte insa pe larg in

Text extras din sesizarea transmisa catre Directia
Nationala Anticoruptie, Dnei. Procuror Scarlat Madalina
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Primarul comunei Dragos Voda, Radu Aurel zis
Gurita (interlop in gruparea IACOMI), candidat la
Primaria Dragos Voda a solicitat un drept la replica.
Il publicam integral, mai jos.

Asteptam cu nerabdare si alte solicitari pentru drept
la replica, sperand ca vor fi cel putin la fel de
interesante si relevante ca cel prezentat alaturi!

Despre ziarul nostru
La 31 de ani dupa schimbarea regimului opresiv a aparut prima platforma online dedicata exclusiv lumii
interlopilor, platforma cu editie de print saptamanala.
Primul cotidian dedicat exclusiv interlopilor, cu editie de print saptamanala. www.experimentullehliu.ro a fost
lansat de Petrochem Technologies SRL, parte a grupului Cannaderm Romania.

ANCHETE DOCUMENT DESPRE LEGATURILE LUMII INTERLOPE CU POLITICIENII SI
PROCURORII CORUPTI, IN ZECI DE DOSARE, CE VOR FI PREZENTATE DETALIAT.
Tiraj: 5000 buc.
Pret: 2 lei / buc.
Date de contact: SC Petrochem Technologies SRL,
punct de lucru Dor Marunt, DN3a nr 214, Et 1 cam
10-13, contact email office@experimentullehliu.ro
Tel.: 0732.559.788
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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Razvani, Romanii
mei… pg.1

Redactor Sef Cezar Petrescu

Canalizarea, Mitica si
pavelele furate...pg. 8

MIERCURI, 16 Septembrie 2020
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Gusu, Gogosel,
Imparatul... pg. 12

ITM Calarasi prostituata de
lux a PSDNL… pg. 14

Dinastia IACOMI se apropie de sfarsit!
In ultimii 20 de ani Procurorul
si Justitia nu functioneaza si
sunt subordonate politicului.
Nu exista Procuror anticoruptie
care sa aiba notorietate si sa
lupte cu Crima Organizata!
Lipseste acel Corrado Cattani.
Politicienii nu sunt pedepsiti
pentru
faptele
lor
si
perpetueaza si amplifica faptele
antisociale. Interlopii conduc
toate institutiile, Justitia si mai
grav, doar 1 din 100 de angajati
la STAT este cu adevarat
calificat pentru job-ul pe care il
are. Restul nu au calificarea /
aplecarea necesara. DIICOT,
DNA Bucuresti, DNA Calarasi,

Cum a distrus Iulian Iacomi orasul
Lehliu Gara acceptand deversarea
apelor uzate produse de Rafinaria
Bunge / Prio direct in sistemul de
canalizare al orasului!
PAGINA 8

Pacione agent politie

Serviciul Secret al Prefectului, Prefectul, Procurorul, Judecatorul, nu
lucreaza in interesul cetateanului si al societatii, este un adevar trist in
Baragan. Sunt subordonati unei Grupari de Crima Organizata, care
include oameni zis politicieni, care-si schimba haina partidului ori de
cate ori o cere vremea.
Totul este ca ei sa ramana cu perfuzia in vena, legati de bani din bugetul
Statului, adica de tine. In Judetul Calarasi un singur Procuror daca ar
exista, in 6 luni, crima organizata, crima politicului asupra oamenilor
simpli si asupra economiei ar dispare.
Cei ce comit crime raman acum nepedepstiti, insa daca 50 de politicieni,
sunt bagati la puscarie pentru fapte grave de coruptie, in Calarasi, le-ar
fi frica, nu ar mai comite jafuri, furturi si abuzuri la dimensiunea actuala.
Ei sunt lasati sa fure! Continuare la PAGINA 2

Incredibila aventura a iminentei dezmembrari a structurii MAI
CALARASI- LEHLIU ! In orasul Lehliu Gara, in ultimii 20 de ani,
structurile MAI (Politie si Pompieri), au servit drept aparat opresiv pe
durata alegerilor, acestia asigurand protectia carausilor, care aduc
oamenii la vot si platesc votantilor pentru vot.
Continuarea la PAGINA 15

In Orasul Lehliu Gara, omul cel mai
important in perioada alegerilor,
este cel care pregateste dosarele care
se depun la Biroul electoral, in cazul
nostru Dna. Moga Stefania. Cum a
ajuns aceasta sa lucreze pentru
Iulian Iacomi, aflati la PAGINA 11

O fantastica incursiune in Lumea
Interlopa din Calarasi cu Sub-Prefect
Nicolae Dumitru, zis Gogosel.
Continuare la PAGINA 12

Indiferent de culoarea politica,
interlopii Calaraseni din ambele
partide au profitat la maxim de forta
opresiva a ITM Calarasi si au distrus
cateva zeci de afaceri!
Continuarea la PAGINA 14
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valoare, pentru ca in spatele lor, nu gasesti
competenta.

Cei ce comit crime raman acum nepedepstiti, insa daca
50 de politicieni, sunt bagati la puscarie pentru fapte
grave de coruptie, in Calarasi, le-ar fi frica, nu ar mai
comite jafuri, furturi si abuzuri la dimensiunea
actuala. Ei sunt lasati sa fure!
La DNA au fost trimise peste 30 de plangeri,
numai de mine, in 6 luni, pentru Crima
Organizata impotriva Gruparii Iacomi. Singura
plangere de care am informatii certe, ca a ajuns la
Parchetul Lehliu Gara, este cea in care Iulian Iacomi a
avut si are inca, domiciliul fictiv intr-o locuinta, in
care, de fapt, el nu locuieste (pe strada Crinului).
Doamna Prim Procuror de la Parchetul Lehliu Gara la convocat pe paratul Iulian Iacomi si au discutat
subiectul. Ulterior, Iulian Iacomi a spoit locuinta din
Lehliu Gara insa tot nu locuieste acolo. In rest pentru
interlopi nu au existat alte consecinte, fura linistiti si
nestingheriti.
Romania este un stat corupt, pentru ca este condus de
oameni fara pregatirea necesara. Tractoristul este
manager de spital, iar primarul are 8 clase primare si
este primar de 20 de ani si economist.

Toate Legile au fost stalcite in asa hal in 30 de ani, ca
nu mai ai mecanismele necesare pentru a tine
societatea unita, unitara. Astfel segregarea societatii
este inevitabila pe termen mediu si lung. In preajma
alegerilor, este agitatie mare. Sunt rivalitati, miscari
exceptionale, insa lupta este pentru ciolan! Bani,
contracte, posturi calde unde nu trebuie sa mergi la
lucru, insa esti platit regeste!
Alegeri!
La Ivanesti, am aflat ca acum 1-2 zile Ciolacu a venit sa
discute cu spuma PSD alegerile. La Hanul Rustic
(Hanul Iacomi), Lehliu Gara, in August, acum cateva
saptamani, a venit Ludovic Orban, asta dupa ce a fost
intai la Calarasi, pentru a discuta trecerea lui Iulian
Iacomi, atunci presedinte PSD Calarasi, in saniuta
PNL.
Cand a trecut Orban pe la Han, a vuit toata
localitatea ca o locomotiva!
Nu a venit insa Ludovic Orban si nici Ciolacu, sa
coboare din masina, in Razvani, sa vorbeasca cu
oamenii, sa vada copiii veseli, suferinta din ochii
oamenilor! Ei au venit strict sa vada cum pot inrosi
judetul sau cum pot ingalbeni judetul.
Adica ce bani sunt necesari si cine se ocupa de
castigarea alegerilor si de cumpararea voturilor.

Directorul Spitalului Lehliu Gara, Mircea Danga (oare de ce este
necesar atunci cand duci o punguta cu ceva pentru oamenii
amarati, sa iti faci poze si sa le faci publice pe contul primariei?)

Nu ai cum ca tractorist sa modernizezi si sa tii
functional un spital, asa cum nu ai cum sa dezvolti un
oras cand tu nu ai capacitatea cognitiva sa intelegi,
ceea ce orasul are nevoie! Care ii sunt necesitatile.
Sistemul de invatamant Romanesc a fost aproape in
totalitate distrus, in sensul ca orice persoana ajunge
absolvent de Facultate, compensand lipsa capacitatii
cognitive cu bani. Diplomele in Romania nu mai au
valoare. Toti au doctorate, insa ele sunt lipsite de

Iulian Iacomi, in biroul sau de la primarie
Sursa foto: https://argumentpres.ro

Iulian Iacomi, un primar bogat. Detine un
imperiu greu de cuprins pe o foaie de hartie!
A primit promisiunea ca scapa de puscarie si de dosare
daca aduce 10 primari si postul de Presedinte de
Consiliu Judetean!
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Ludovic Orban nu
a oprit pe strada
Bujorilor
din
Razvani! Un lucru
este
cert,
in
Razvani
gasea
oameni, asa cum
am gasit si eu!

Ramanand nepedepsiti pentru faptele comise
importiva comunitatii, cu Procurori santajabili si
controlati, Judecatorul ramane singur in fata
presiuniilor si nu face fata, nu rezista, adica
Judecatorul nu poate face justitie, el nu mai judeca.
Sa luam spre exemplu exceptionalele relatari despre
romii care sunt prinsi bauti la volan, sau fara carnet de
conducere, in orasul Lehliu Gara sau imprejurimi. La
Lehliu Gara, ei au parte de clementa din partea
Judecatorilor si a Procurorilor.
Clementa este exceptionala, si asta pentru ca interlopii
din familiile din Razvani intra la Iulian in birou, ca la
ei in baie cand au probleme penale, iar Iulian face
lagatura cu Procurorii si Judecatorii si pune presiune
pe ei.

Alegerile nu sunt libere, tie ti se lasa doar
impresia ca sunt libere.
Jocurile sunt facute de mult si voturile sunt deja
cumparate. Sub aparenta legalitatii, cu o luna inainte
de vot, candidatii in Lehliu Gara au deja cateva sute de
voturi cumparate.
Totul este matematica, iar intregul sistem este
construit si legiferat astfel ca sub aspectul democratiei,
ei sa te tina sclav, sarac, subdezvoltat, ca ei sa poata
trai pe spatele tau in continuare.
In Orasul Lehliu Gara a fost creata o structura
exceptionala de nepotisme, o caracatita care
include toate structurile, de la Spitalul
Orasenesc, la ISU si MAI Lehliu Gara.

Sursa: argumentpress.ro/presa d-lui primar

In Razvani, la ultimul scrutin, oamenii au
vandut 600 de voturi celui care a dat mai
mult!In Razvani si Buzoieni, deja, oamenii lui
Iulian cumpara voturi de la cei sarmani,
chinuiti, cu 50-80 sau chiar 300 Ron /
promisiunea de vot! Pentru peste sau alte
alimente.
Ecuatia este simpla. Prezenta la vot trebuie sa fie cat
mai mica - sa zicem de 50%. Cu cat prezenta la vot este
mai mica, cu atat esti mai sigur de castig. Pentru asta,
faci tot ce poti ca Primar, ca votul sa mearga incet si
prost, cu cozi si spatii de votare cat mai mici!
Sa existe disconfort, sa nu doresti sa te duci la vot, sa
auzi de la vecin ca ai stat ore sa votezi. Deci toate
voturile exprimate sunt 2650, sa zicem daca vin 50%
dintre votanti.
Acum este important sa mai ai cativa candidati care sa
ia si ei cateva voturi (cum a fost Micu Filip la Dor
Marunt), dar nu prea multe! Acest Micu Filip, omul lui
Ion Iacomi, a candidat de „pinguin” si a fost rasplatit
cu un loc cald in Primarie, in care se duce cand este
sunat.

Iacomi in campanie - Presedinte PSD Calarasi
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Daca ai nevoie de 1700 de voturi pentru a iesi Primar
(adica la o prezenta de 50%) si in cazul in care mai ai
2 candidati in care fiecare ia 400 de voturi ecuatia
devine foarte simpla:
-total exprimat 1700 voturi;
-candidat 1- 400 voturi;
-candidat 2-300 voturi.
Raman 1000 de voturi care trebuiesc obtinute pentru
a castiga detasat!Astfel, numai in Razvani se vand 600
de voturi!
Aici se mai pun inca 150 de voturi venite de la cadre
didactice, personal din scoli, spitale, gradinite, etc.
Avem 318 flotanti fictivi adusi pana azi 04.09.2020,
pentru a vota cu Iulian Iacomi! Adica 2018 voturi.

Interlopii ies primari chiar daca tu nu votezi cu
ei, pentru ca:
1) Intreaga ecuatie se bazeaza pe absenteism, adica
pe ideea lehamitei, a faptului ca nu vei iesi la vot.
2) Mare parte din cei apti de munca cu initiativa si
putere de munca sunt in strainate la munca.
In jur de 2 la 10 este rata celor plecati afara pentru un
trai mai bun sau un salariu mai bun. Acasa raman cei
slabi, parintii, batranii si in general copii! Adica
categoriile vulnerabile.
3) Media iesirii la vot este de 50-60%. Daca vin 90%
la vot, intreaga ecuatie a interlopilor cade! Ei pierd
alegerile si oamenii recastiga ceea ce este al lor!
Dreptul la viata si dreptul de a privi soarele, de a ridica
capul din pamant. Astfel banii dati pe voturile
cumparate sunt bani pierduti. De aceea este
important ca tu sa iesi la vot!
Ion si Iulian Iacomi au iesit primari inainte de
a avea loc alegerile, insa ei nu sunt primarii
tai!

Calcul fraudare alegeri

4) Ecuatia alegerilor se bazeaza pe un sistem prin care
cei slabi, vulnerabili, sunt tintele de la care se obtin
voturile. Presiunea asupra acestora este extraordinara
si duce pana la serviciul de transport casa-primarie si
retur, asigurat de oamenii candidatului. O data ajunsi
acasa, dupa vot, acestia primesc banii (asta daca ei nu
au fost deja primiti inainte!).
50-80 ron pe vot in Infratirea si Buzoieni. 100
ron in Dalga si Dor Marunt!
900 de lei pentru un vot in Razvani. Banii vin
cu geanta de voiaj si sunt impartiti din casa in
casa!

Pe scurt, Iulian Iacomi va iesi Primar inainte
de a candida!
Aceasta este ecuatia alegerilor in Orasul
Lehliu Gara, iar situatia este identica si in Dor
Marunt ca proportie!
40.000 de euro a dat Iulian Iacomi unei familii din
Razvani pentru 200 de voturi cand a venit de la Senat,
la Oancea la restaurant, in padure, cand iesi din Lehliu
spre Lehliu Sat.
Asta inseamna 900 ron/vot. Seful a pastrat 800-850
ron iar 50-100 ron ajunge la cel care da votul.
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Toate aceste grozavii sunt posibile pentru ca Prim
Procurorul este santajabil, las si corupt!

Redam mai jos un dialog intre Reporterul
nostru si un martor la alegerile din 2017, pe care
il vom numi Gheorghe (inregistrarea audio completa
este disponibila in totalitate pe site-ul nostru
www.experimentullehliu.ro):
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„Reporter: -Mese pline...Mese pline de voturi...
Păi când a candidat în decembrie, a venit și Iliuță la
Răzvani.
Reporter: -Pentru ce? A venit Iliuta la Razvani?
Iliuta!?
Gheorghe: -Să cumpere voturi.
Reporter:-Deci Iliuță s-a dus la Răzvani să cumpere
voturi.
Gheorghe: -Pentru PNL...
Reporter: -Și celălalt cumpăra voturi pentru PSD,
Iacomi cumpa...
Gheorghe: -În fața școlii...300 de inși...după ce le
dăduse Iliuță și bani, și mici, și bere, și tot.
Reporter: -Păi și cât a mers votul la ei? 300 de lei mia spus că a mers pentru Iulian un vot...100, cu 100, cu
100. Adica 100 la...100 la...
Gheorghe: -Nu știu că nu am luat în viața mea.
Reporter: -Păi și aștia ce au făcut? A venit Iliuță în fața
școlii ca să dea cașcavalu...
Gheorghe: -E, nu în fața școlii. S-au strâns undeva cu
clanul cu... Si-a apărut Iacomi cu vicele-primar, la
Răzvani, la ușa școlii, s-a uitat pe țigani așa...s-a făcut
liniște...a plecat un țigan, a venit înapoi, au intrat toți
țiganii la vot și au început să voteze.
Reporter: -De-aia așteptau ei grămadă? Stăteau cârd
la vot?
Gheorghe: -Stăteau la vot după ce le dăduse Iliuță. Și
ăsta a venit și le-a dat mai mult. Și n-a mai răsturnat
urna cum se răstoarnă. Am avut om în secție acolo care
mi-a spus.
Reporter: -Si cum au facut?
Gheorghe: - Au luat vot cu vot.
Aia 300 la care au fost si le dăduse Iliuță bani nu
trebuia să fie PNL, PNL, PNL? Nu...PSD, PSD, PSD...
Reporter: -Pai, stați puțin. Dar cum au făcut?Biletele
erau în urnă. Păi și ei ce au făcut?
Gheorghe: - Da
Reporter:- Asa, alea pe urma se rastoane si se numara,
unu la ala, unu la ala, nu? Păi și ei ce au făcut?
Gheorghe: -N-au mai răsturnat-o. I-a luat capacul și
au luat vot cu vot.
Reporter:-Pai si nu trebuia sa le ia pe toate? Nu erau...
Gheorghe:-Dar aia 300 care erau ai lui Iliuță nu
trebuiau să iasă numai PNL?
A ieșit PSD, PSD, PSD... A venit Iulică, le-a dat bani...
Reporter: -Păi le-a dat și celălalt bani. Ăsta nu le-a dat
bani?
Gheorghe: -A dat mai puțin decât Iulică.
Reporter: -Adică Iulian a pulsat mai mult la vot decat
a pulsat asta-laltul.
Gheorghe:-Păi, frate-su lui când a candidat... Ion
(Iacomi-Dor Marunt) cu Nițulică...
Reporter: -Pai sti ca de fapt si el a cumparat, Ion a
cumpărat în draci.
Gheorghe: -Da.
Reporter: -Câteva sute de voturi. Și el a cumpărat.

Gheorghe: -S-a dat 5 milioane de vot pe Dalga. 500 de
lei pe un vot.
Reporter: Prin baciuca..prin asta e unu Costel...
Prin unu Costel(n.r. Costel Pantelimon)...
Gheorghe: -Nu știu prin cine.
Reporter: -500 de lei? Așa de mult au dat?
Gheorghe: -Daduse si Nițulică... a dat și el.
Reporter: -Adica a dat si Nitulica voturi...
Gheorghe: -Pai, da...Deci, Primarul iese pe bani. Ei au
învățat lumea așa. Zice ,,Ce-mi dai să-l votez pe
Laurențiu...?,, Vă dau mă! Îi cer lu ăla și vă dau. Da?
Reporter” -Deci oamenii ăștia amarâți si nenorociti,
ca sunt oameni amarati si chinuiti...sunt și proști, dar
sunt și amarâți.
Vedeți dumneavoastră, sărăcia te îndobitocește.
Saracia, neputința...
Gheorghe: -Săraci și proști. Ia mă banii și du-te acolo
și votează!
Reporter: -Deci ăștia efectiv cumpără voturi peste tot
la greu.
Gheorghe: -Acum umblă ăștia cu bani. Și îi știu și cine
sunt.
Reporter: -Ăștia ai lui Iacomi sau si astia ai lui
Banescu?
Gheorghe: -Nu, ai lui nu.
Reporter: -Ăștia ai lui Iacomi, nu?
Gheorghe: - Mihai Orzea, ca-l stiti.
Reporter: - Mihai Orzea ăsta este din...
Gheorghe: - este din Dor Mărunt.
Reporter: - Da stiu de el, am auzit de el...
ăsta este din
Gheorghe: - Si are casă în Lehliu.
Reporter: - Mihai Orzea cumpără voturi și umblă pe
la oameni și le ia buletinul înainte?
Gheorghe: -Nu. Îi pune să facă poză.
Reporter: -La ce? La vot?
Gheorghe: -La buletinul de vot.
Reporter: -Si cât le dă? 100 de lei?
Gheorghe:- o suta, doua... nu 1 milion..
Gheorghe:-50 de lei, 50, 30....
Reporter: -Cum să dea 50, 30 pe vot?
Gheorghe: -Păi dacă-ți spun? Cu atâta se vând.
Reporter: -Pe 30 si 50 de lei se vând aici la oamenii
ăștia?
Păi înseamnă că sunt amărâți rău! Sunt amarati!
Chinuiți...
Gheorghe: -Eu zic că sunt mai multi proști decât
amarâți. Păi ce fac cu 50 de lei? Cu 300 de lei daca-mi
dai...ce fac cu ei?
Reporter: -Deci 350 de voturi au zis țiganii că au dus
numai în Răzvani. Ches, Pesin! Banul jos pe masa!
A venit cu geanta de bani si ala, a venit cu geanta de
bani si ala!
Gheorghe: -Si ala si ala...
Reporter: - Si le-a luat banii la amandoi!
Gheorghe: -Da... Si-a iesit asta.
Reporter: -Și a ieșit Iulian...
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Gheorghe: -Da, că a dat mai mult.
Reporter: -Pai si nu am înțeles cu voturile. Cum adică
le-a luat și le-a numărat? Nu inteleg. Adică ce are a
face cum le-a numărat? Ce au putut să facă?
Gheorghe: -Asta e urna, da? Bun...
Reporter: -O urnă a fost în Răzvani!? Au fost mai
multe?
Gheorghe:-Nu. Două. Două secții. Eu ma duc si
vorbesc cu țiganii.
Reporter: -Da ma, dai de aici...ia de-aici si e asta
invins...
Gheorghe:- Au venit toți tiganii 200, 150, 250,
300....Au venit și s-au așezat la rând să voteze.
Reporter: Da, sa voteze! Toti gramada!
Gheorghe: Normal și de drept nu trebuia sa voteze
PNL-ul...după cum se știa că a dat Iliuță bani? Si în
timp ce stăteau la coadă sa intre in sectie a venit
primarul(n.r. Iulian Iacomi) si cu vicele(n.r. Doru
Ivan).
Reporter: -Și cu vicele a venit?
Gheorghe: -Pe care acum l-a scos din cărți definitiv, a
vrut să-l bată...
Reporter: -Care vice, cum il chema pe ala?
Gheorghe:-Doru Ivan din Răzvani.
Reporter:-Doru Ivan din Razvani?
Gheorghe:-Taica-su a fost instructor de partid, un om
de mare valoare.
Reporter: -E tot din Răzvani? Este țigan asta...
Gheorghe: -Nu e.
Reporter: -Și cu ăsta a cumpărat. Au vorbit, au dat
cașcavalu si...
Gheorghe: -A venit, le-a dat banu, au vorbit cu ei:
intrați, votați și vă dau banii. Si-acuma, in momentul
în care ai deschis urna și ai luat capacul...și începi să
iei buletinele de vot, trebuia, normal, după cum se
știa...
Reporter: -Sa rastoarne urna, ca sa nu se vada cine a
votat. Adică să nu se știe cum au intrat, să se
amestece...
Gheorghe: -Ei nu au mai răsturnat-o, că a fost un om
în secție care a avut dubii, adica pnl-ist era
Reporter: -Si de ce a avut dubii? Sa nu se fure? Sa nu
Gheorghe: -A avut dubii că ăia care au fost nu l-au mai
votat pe Iliuță, adică PNL...si-au votat PSD.
Reporter: -Și au vrut să vadă exact cine cum a votat ca
să știe...
Gheorghe: -Da.
Gheorghe: -Si când a început să ia buletinele...
Reporter: -Toate erau cu PSD, al lui Iulian(n.r. Iulian
Iacomi candideaza acum pentru PNL)
Reporter: -A deci au vazut exact care cum a intrat ca
sa vada cine cum a votat si in functie de cati bani a dat.
Adica, ala te-a inselat sau nu te-a inselat.
Reporter: -Pe Iliuță l-au lucrat și ăsta(n.r. Iulian
Icomi) a ieșit primar.
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Gheorghe: -L-a lucrat de draci l-a luat! Si astalaltul a
iesit primar. Si asa o sa faca si acum.
Gheorghe: -La fel o să facă și acum. Nu vedeti? De 12
ani nu au făcut nimic și azi s-au apucat să repare gropi.
Ati văzut?
Reporter: -Da, da. Am văzut, da...
Gheorghe: -.....
Reporter: -Da Pai le-a reparat cumnata-su. Ultima
oară le-a reparat cumnata-su. A luat frizură de la
Ichim Marian, de asta frizura de frezează de pe
autostradă, a amestecat cu smoală lichidă, lichida de
aia de Dedeman nu de asta de o incalzesti calumea. Cu
smoala lichida, panarama de-aia cu apa in ea. Asa,
amestecata, nu e apa e un solvent. Asa. Si turna câte
două lopeți de de-alea (frizura) si punea putina fleasca
de aia. Dadea putin cu arzatorul, un compactor de-ala
de a luat de pe Emag de 1000ron și a dat vreo 60 000
de euro lui cumnata-su. Ala care este...e mai jos aici o
localitate...de are doua firme...cum il cheama? E din
neamul lui...”Inregistrarea continua in urmatoarele
articole.
Oamenii sunt lasati singuri, sunt parasiti de autoritati
transformate in anexe ale unor interlopi. Structurile
MAI sunt infiltrate de paraziti, oameni care nu au ce
sa caute in uniforma!
La fel politia locala, care este de fapt politia
primarului, element de opresiune.
In Dor Marunt de exemplu, cu toate ca Primarul Ion
Iacomi umbla mereu baut la volanul masinii, nimeni
nu a oprit macar o data masina DMP a Primariei Dor
Marunt pentru control, nici macar o data! Cand ajunge
la Primarie, Ion Iacomi, serveste cu nea Nicu (Garaj),
la el in magazin, cate un pahar de vin, si am vazut cu
ochii mei nu o data, apoi se suie la volan! Nicu ia
bicicleta!Pe el nu ii opreste nimeni, iar daca il opreste,
vine Iolanda (vezi articolul cu cocina) cu echipa si
rezolva la Spital!
Ion Iacomi a cumparat voturi, Iulian Iacomi a
cumparat voturi, Iliuta Vasile a cumparat
voturi, iar alegerile au ajuns o mizerie, un circ,
in care toti suntem niste piese mute pe o tabla
de Lego!
Candidatul USR la Lehliu Gara are blat facut de la
Bucuresti pentru a ajuta candidatul PSD, pardon,
PNL, adica Imparatul Iulian! Candidatul USR
candideaza de „pinguin”, pentru un post cald!
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despre ceea ce se intampla in Lehliu Gara,
despre drama celor din Razvani.
Cu lacrimi in ochi mi-a povestit cat sufera oamenii din
Razvani de lipsa apei potabile, lipsa canalizarii,
poluarea ca-n Iad de la Bunge si copiii.
„-Vezi tu Cezar, copiii astia ce vina au?!….Cum
le explicam noi ca le-am distrus viitorul?”
Stan Bucur, nu candideaza la nimic, nu vrea decat sa
aiba un oras frumos, fara caini si cu oameni care stau
si lucreaza aici! Zeul meu a ridicat intreaga comunitate
Roma mult peste nivelul Romanului mediu, prin
curajul si implicarea lui pentru ca tu sa ai o viata mai
buna.
Stan Bucur, este singurul om din Lehliu care
cu adevarat merita sa-ti fie primar! El este
singurul care a avut curajul sa ridice glasul,
dar, nu pentru el, pentru tine!

Candidatul USR este sincer, de buna credinta, dar in
sfertul de secol in care el a lipsit din Lehliu, treburile
s-au aranjat, cartile sunt facute.
Alegerile nu mai sunt libere, „liberul arbitru dispare”,
interlopii castiga! Dar Interlopii din Razvani, sunt de
100 de ori mai oameni decat Buraga si Pacione la un
loc! Mai sinceri, mai muncitori!
Natiunea asta, chinuita secole de asupritori,
este in continuare condusa de lichele!
In timp ce tu citesti, pe strada un tigan a carui suflet
este mai alb decat pielea Imparatului, este abuzat
urmarit, tarat si umilit de Pacione si Buraga (Politia
Lehliu Gara)!

Un roman, din Razvani, are curajul zi de zi sa tina
piept aparatului de forta al MAI care il alearga prin
oras cu sirenele si ii dau cu bulanul in cap ori de cate
ori pot! Si nu numai, dar jignirile lor nu il mai ating!
El este Zeul meu!
Cu lacrimi in ochi mi-a povestit de oamenii, Romanii
din Razvani care pleaca dimineata la munca in
Bucuresti, cu sutele la 5 dimineata si pana nu am vazut
cu ochii mei, nu am crezut!
O mare de oameni, care vin la Razvani ca „la
dormitor”….si nu au apa….nu au drumuri…nu au
canalizare…aerul este toxic…iar copiii se imbolnavesc!
Asta este drama noastra, drama Baraganului, condus
de o mana de pungasi! Dar sa-ti spun un secret!

Cei care pleaca dimineata la munca fac naveta cu microbuzul,
ocazie.

Acest Roman, pe numele lui Stan Bucur (Zeul),
este singurul care a avut puterea si inteligenta,
curajul si iscusinta sa-mi spuna adevarul

Dinastia IACOMI se apropie de sfarsit si
Imparatul stie!
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Acizii si compusii petrochimici din apa
rafinariei, din cauza presiunii si a debitului
mare, debit pentru care sistemul de canalizare
orasenesc nu a fost proiectat, au distrus in ultimii
12 ani in anumite zone, SISTEMUL DE
CANALIZARE al Orasului.
Substantele chimice, exceptional de corozive au
distrus sistemul de canalizare care a trebuit refacut de
la zero. Mai mult, infiltatiile din tevile de canalizare
avariate au ajuns in panza freatica si au transformat
panza freatica intr-o supa chimica.

Primaria Lehliu Gara, a acceptat in urma cu ceva ani,
o serie de compromisuri prin care, apa de la
Bunge/Prio era carata cu cisterna sub podul de la A2,
iar de aici ajungea direct in padure, in firul de apa
unde deverseaza si statia de epurare a orasului.
Iulian Iacomi si Primaria Lehliu Gara, a acceptat,
autorizat si implementat impreuna cu Bunge/ Prio
construirea unei tevi din material plastic care sa lege
fabrica Bunge/ Prio de sistemul de canalizare al
orasului in capatul strazii pe DN3, langa statia GPL.
Cu acceptul primarului Iulian Iacomi, Prio / Bunge a
tras o teava si a legat la sistemul de canalizare al
Orasului Rafinaria de Biodisel, cu o teava din plastic
care de fapt este pentru apa, nu pentru reziduri
petrochimice.
Teava a fost conectata la un sistem de canalizare gandit
la parametri care nu au nimic de a face cu
bransamentul Prio / Bunge! Sistemul orasului Lehliu
este unul gravitational!
De multe ori apa deversata contine acizi, baze,
compusi chimici organici / anorganici, si este pompata
la o presiune de 6-8 bari in sistemul orasenesc de
canalizare.

Gura de
canal este
langa panoul
de intrare in
localitate
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Daca punem aici in considerare si numarul mare de
lacuri sapate (vezi articole lacuri de pe site-ul
www.experimentullehliu.ro), de membrii gruparii
infractionale Iacomi in ultimii 10 ani, in panzele
freatice, imaginea dezastrului este completa.

Va prezentam in continuare dialogul reporterului
nostru cu un martor pe care il vom numi Marin
(inregistrarea audio completa este disponibila
in
totalitate
pe
site-ul
nostru
www.experimentullehliu.ro):
„Reporter: -Vedeți, nu-mi trebuie nume multe, dar
vreau adevărul. Eu, ce se-ntampla, nu am cum să știu
tot. Eu sunt un om. Da, vedeti dumneavoastra, un om
cu un om, cu un om, ... Eu trebuie să aflu și să văd ce
se întâmplă și de ce a trebuit ăsta să schimbe jumătate
din sistemul de canalizare din oraș, însă am să vă spun
un secret pe care nu stiu daca-l stiti: Acizii ăștia pe care
i-au băgat și bazele au măcinat azbocimentul,l-au
consumat, l-au făcut ciur.
Tot șlamul ăla intră în pânza freatică. Pânza freatică nu
se mai poti s-o folosesti, nu se mai poate bea în
Răzvani, în Lehliu Gară...nu mai poți să o bei. Te
nenorocește. S-a dus dracu tot. Si acum au schimbat, a
ciuruit ăsta tot! A facut un război ce este acolo și este
distrus!
Marin: -Are și o rudă acolo..
Reporter: -Iacomi? Pe cine are acolo? Serios?
Marin: -un nepot...
Marin: -La stația de pompare a apei acolo, are un
nepot?
Reporter: -Un nepot? Nu este ăla al lui Meserie?
Marin -Cred...
Reporter: -Ala al lui Meserie(n.r. viceprimar Dor
Marunt)
Marin -La Călărași. Director la Ecoaqua e...cumnatul
lui Iulică.
Reporter: -Da?
Marin: -Da. Nu are decât două milioane de
euro...gaura...
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Reporter: -Cumnatul lui Iulian Iacomi...da!?
Serios? Ba, da-l in ma-sa! Are și acolo? Cumnatul
este...Care-i cumnatul? Nu știți cum îl cheamă?
Marin: -Nu știu...
Reporter: -Ala e in Calarasi la Ecoaqua. Păi de aia fac
astia tot ce vor aici, ba baiatule! Pai si sistemul ăsta de
canalizare...deci, au venit astia de la Bunge.
Ce au făcut...Au venit ăștia de la Bunge, când au venit,
după ce au făcut fabrica aia, nu au făcut stație de
epurare. Ei luau si cărau cu cisterna. Mi-a arătat Gigi.
Si aduceau la stația de epurare si aruncau în aia acolo.
Marin: -Nu mai aduce nici aici.
Reporter: -Nu. Au făcut țeavă. Au tras țeavă care
merge roată direct până la intrarea în Lehliu Gară, pe
DN.
Acolo au băgat țeava direct în canalizare și din
canalizare se duce direct.
Problema este că ei dau cu putere, dau cu 8-10 bari, și
când vine debit mare va dati seama pe țeava aia de
120(inch) cat e, deci umple canalizarea. N-o mai ia
cum trebuie, se duce invers, se amesteca, o ia invers.
Ma intelegeti.
Si de-aia s-a distrus canalizarea orașului de tot, de tot.
Înțelegeți? Pentru că acidul dizolvă betonul. Îl dizolvă!
Il dizolva! Il face muci, il face praf! Si s-a găurit tot, sa fisurat.
Marin: -...
Reporter: -Acum, dumneavoastră cunoașteți cum au
făcut ei, de exemplu? Ei, când au venit nu au avut
stația de epurare.
Marin: -Nu
Reporter: -Nu. Cand au facut-o acum, devarsa tot
neepurat...ma intelegeti? Pentru că, costă ca să epurezi
si sa cureti, costa... Au bazine, si-au construit ei acolo
ceva, da...,
Si aștia noaptea, noaptea dau drumul, dar e o cantitate
uriasă...
PRIO ăsta consumă de trei ori cât consumă orașul
Lehliu Gară apa potabilă...Consumă enorm....de patru
ori.
Marin: -Dar de unde or avea apă?
Reporter: -Au cinci fântâni în pânza freatică. Cinci
fantani.”
Iulian Iacomi a demarat proiectul de refacere a
canalizarii din cauza debitului pompat de rafinarie,
debit care a facut ca apele reziduale sa urce spre oras,
apa acestora ajungand practic in canalizarea orasului
in zone in care nu avea voie sa ajunga. Rafinaria
Bunge/ Prio nu a curatat si nu curata apa cum trebuie
(costa bani, multi bani, foarte multi bani, sa epurezi pe
standard de calitate), iar primarul accepta din
dragoste pentru Lehlieni si chiar nu a luat bani de la
proprietarii Bunge / Prio pentru a autoriza asa ceva,
timp de mai bine de un deceniu!

Extras din -Raport asupra impactului asupra mediului-2009 Sc
Aldim ASA SRL.

Din cauza presiunii de 8-10 bari la gura de canalizare
de pe DN3, apa cu reziduri petrochimice a urcat din
cauza debitului, spre oras, unde in cativa ani, tevile de
canalizare, montate in perioada socialismului, au fost
partial dizolvate de supa chimica. Apa cu acizi si
inhibatori de coroziune a intrat in sol, in apa freatica
si in acest fel trebuia facut ceva cu canalizarea!
Solutia: Inlocuirea sistemului de canalizare!
Insa nici acest sistem nou de canalizare nu este
proiectat pentru a prelua reziduri chimice.

Baietii de la Bertoni, firma care executa lucrarile in
Lehliu Gara, firma nasului lui Iulica, Vasile Grigore, in
loc sa se ocupe de finalizarea contractului dat lor si
apropiatilor lor (cel cu canalizarea orasului), cu
acordul primarului, au incarcat o masina plina cu
pavaj din fata parcului.
Pavaj care era bun si se poate muta in alta locatie. Ei
insa, cu camionul, au carat 15 tone de pavaj la ei
acasa, in Dor Marunt!

Pavajul a fost scos in zona cuprinsa intre BCR si magazin Nemes.

Statia de Epurare din Lehliu Gara nu este
proiectata sa preia ape reziduale cu reziduri
petro-chimice!
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Experimentul Lehliu

Mitica in actiune, la praduiala, in timp ce Lehlienii inoata in
namol!

Mitica la el acasa! Pavajul din centrul Orasului Lehliu dat la Clan
cu borduri cu tot!

Pavajul a ajuns la Mitica din Dor Marunt pe strada
Nicolae Balcescu, bun prieten al lui Iulian Iacomi! In
loc sa ramana in Lehliu Gara si sa fie montat pe strada
Serei spre exemplu sau in Razvani, unde oamenii sunt
lasati in voia sortii de Primaria Lehliu Gara, pavajul
din centrul orasului Lehliu este incarcat si
furat la cupa, pe fata!
Cu toate ca stie ca toti dar absoluti toti suntem cu ochii
pe ei, Primarul lor, Iulian Iacomi fura la cupa in ziua
mare, din centrul orasului!
Redam in cele ce urmeaza discutia telefonica
purata intre Reporterul nostru si Nea Mitica,
mandru
membru
al
clanului
Iacomi
(inregistrarea audio completa este disponibila
in
totalitate
pe
site-ul
nostru
www.experimentullehliu.ro):
„Reporter: -Bună ziua!
Nea Mitica: - Bună ziua!
Reporter: -Nea Mitică, Cezar Petrescu sunt. Din Dor
marunt, sunt vecinul dvs. Mai spre mare incoace, cum
va uitati spre malul marii.
Nea Mitica: - Asa..
Reporter: - Voiam sa va intreb si eu. Aș vrea și eu o
mașină de dale din alea, de bordură, că am văzut că
aveți pe acolo... Cât m-ar costa dacă aș vrea și eu o
mașină?
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Nea Mitica: - Așa ceva nu se vinde. Ăla este un moluz
care trebuie dus la....., ca să bag eu niște umplutură în
curte. Atât!
Reporter: -Atat, nu? Păi dacă vreau și eu să bag niște
umplutură în curte, nu mă rezolvați?
Nea Mitica: - Vorbiți cu cine... nu știu...
Reporter: -Păi și cu cine să vorbesc, ca vreau și eu să
pun niște dale din astea?
Nea Mitica: - Nu știu cu cine. La nivelul firmei care
lucrează acolo prin Lehliu. Nu știu...
Reporter: -La Bertoni? Păi dumneavoastră cu cine ați
vorbit d-le Mitica?
Nea Mitica: - Dar are importanță cu cine am vorbit sau
nu? Mie mi-a trebuit acasa.
Reporter: -Păi are foarte mare importanță! Domnu
Mitică, eu înțeleg că vă trebuie...ne trebuie la toți. Cu
cine să vorbesc? Cu șefu de la Bertoni sau cu Iulian
Iacomi?
Nea Mitica: - Nu știu cu cine să vorbiți, că dacă vă spun
poate vă dau o informație eronată cu cine să
vorbiți...Mai lăsați-le dracu....că din cauza la campania
asta, am adus niște moluz în poartă și au început să
vină să filmeze, să nu știu ce.... Ce...dracu domne, chiar
așa? Asta e bătaie de joc...
Reporter: -Pai vedeti dumneavoastra...
Nea Mitica: - Pe mine mă interesează cât furați voi? Nu
mă interesează că furați, dar lăsați-mă în pace!
Reporter: -Nu, ascultati-ma putin. Da, nu va suparati.
Stati putin...
Nea Mitica: - Nu vă dă nimeni dreptul să-mi filmați la
poartă! E proprietate privată acolo.
Reporter: -Privată? Nu, e domeniu public, domnu
Mitică, e domeniu public. Ați pus dalele pe domeniul
public.
Nea Mitica: - Păi domeniu public in poze, da asta
prinde și casa mea.
Reporter: -Păi o prinde și casa dacă o fi săraca acolo...
Nea Mitica: - Cum, domne, ,,dacă o fi săraca acolo,,?
Vedeți-vă dracu de treaba voastră, mânca-v-aș gura
voastra.
Reporter: -Da, am inteles...
Reporter: -Dumneavoastră ați fost angajat MAI din
câte știu, pe ISU, nu?
Nea Mitica: - Și care e problema că am fost angajat
MAI?
Reporter: -Mă așteptam la o oarecare...cum sa va spun
eu dumneavoastra, moralitate...
Nea Mitica: - Nu am înjurat, am vorbit destul de
cuviincios, dar vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace!
Reporter: -Eu vă las, da.
Nea Mitica: - Pai si atunci?
Reporter: -Voiam doar sa stiu cu cine sa vorbesc, vreau si
eu sa pun in curte...Dar dumneavoastră v-ați gândit la
oamenii de pe străzile din Lehliu Gară, care în momentul
de față nu au nici măcar o singură piatră pe stradă? Ăia
nu ar vrea să-și bage și ei pe strada sau în curte sau o
bucățică de piatră sau de dală?
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Nea Mitica: - Am alte treburi mai importante de făcut
acum, decât să te ascult pe dumneata.
Reporter: -Vă mulțumesc, domnule Mitică și vă urez o zi
frumoasă!”
In timpul defrisarii strazilor orasului Lehliu
Gara, Doamna Roxana Stoica (fosta Iacomi),
nepoata de frate a primarului Iulian, critica aspru
cetatenii obraznici ai orasului, care indraznesc sa
comenteze ceva:

In Orasul Lehliu Gara, omul cel mai important in
perioada alegerilor, este cel care pregateste dosarele
care se depun la Biroul electoral, dosare prin care cei
dornici sa se aleaga, semneaza hartii prin care
sustin candidatul sau gasesc pe altii pe care sa
le semneze!
Volumul de munca necesar pentru un candidat
este unul mare si implica un numar de persoane
de 8 pana la 10 oameni care lucreaza timp de 23 luni de zile.

Doamna Roxana Stoica
este
Sef
R.U.N.O.S.
Serviciul resurse umane,
normare, organizare, salarizare (R.U.N.O.S.) al
Spitalului Orasenesc Lehliu Gara, manager Danga
Vasile.
Aceasta tine cu mana de fier personalul spitalului,
unde a fost angajata la terminarea liceului, dupa ce a
picat bac-ul doar o data. A doua oara, acest amanunt
minor, s-a rezolvat.
Intre timp, lehlienii inoata in namol si sunt
multe strazi in oras care arata ca la
camp!Tinerii se chinuie sa traga curent, gaze,
apa, canalizare! Cu toate astea, pavajul se da la
Clan, pentru supunere! De faceau 100 de metri
liniari de trotuar in Razvani, sau un parc mic
sa aiba copii unde sa se joace! Ce talhari!
Ce-o face Buraga Costel, sef Politie Lehliu
Gara? Va spun eu, il urmareste cu 3-4 echipaje
zilnic pe Stan Bucur prin tot judetul!

Adevaruri ascunse, asa cum ele nu sunt
spuse in presa!
La Lehliu Gara, dupa ce Moga Stefania a decis sa
candideze la alegerile 2017, Iulian Iacomi, brusc, a
schimbat macazul si a decis sa participe si el din partea
PSD, la alegerile pentru fotoliul de primar.
Ca o paranteza, Iacomi a reusit performanta de a fi
votat de trei ori intr-un an. In 2016 a iesit primarul
orașului Lehliu-Gară, apoi și-a dat demisia, a
candidat ca parlamentar in acelasi an, iar in 2017 a
demisionat din parlament pentru a candida din nou
la Lehliu (unde se organizau alegeri datorita demisiei
lui).
Pare o distopie, nu? Este!
Moga Stefania a fost jignita si terfelita de fata cu zeci
de persoane de Iulian Iacomi si nu o data, insa in
2020, cine pregateste listele si dosarele pentru
alegerile din Lehliu si Dor Marunt? Nimeni alta decat
Moga Stefania! Pretul (zice lumea):50.000 euro cash
pentru Iulian si 50.000 euro cash pentru Ion Iacomi.
Stiai ca Moga Stefania a folosit datele
confidentiale a sute de oameni din baza de date
a APIA (buletine si adrese), acolo unde
lucreaza pentru a pregati dosarele de la Biroul
Electoral pentru Iulian si Ion Iacomi?!
Cand vine vorba de bani, Moga Stefania uita de
suparari, jigniri si alte prostii! Iulian Iacomi a pus la
dispozitie un apartament pentru echipa doamnei
Moga Stefania, bani si in fiecare dimineata trebuie sa
dea raportul (asta pana cand candidaturile sunt
acceptate).

Asa arata apa epurata din rau la 600 de metri de A2

In dimineata in care Moga Stefania a fost in birou, la
Iulian Iacomi, aceasta nu a fost sa-l salute pe Primar,
ea a discutat parti din dosarele pentru alegeri! Cand a
intrat Marin Badea(ziarist de casa) peste ei, cei doi
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discutau elemente importante ale dosarelor pentru
candidatura lui Iulian Iacomi.
Marin Badea a
fost
surprins,
pentru ca stia ca
Moga
Stefania
pregateste
dosarele si pentru
alti
PSD-isti,
PNL-isti din judet
si nu se astepta sa
realizeze
si
exceptionalele
liste
pentru
Imparat, care o
data la cativa ani,
trebuie sa se
prezinte in fata
electoratului.
Caricatura: Moga Stefania la lucru

Moga Stefania, este omul care pentru bani se vinde
oricui plateste mai mult, o realitate trista a unor
oameni dispusi sa accepte posturi publice, bani si
calcand pe cadavre, spoiesc foi pentru alegerile unor
Interlopi.
Marin Badea, suparat ca a cazut de gasca si a inghitit
momeala pana in esofag si pentru faptul ca a fost pozat
regurgitand totul in fata Imparatului a tinut sa-ti
transmita un mesaj, tie cititorule!... Mai are putin si
termina de renovat apartamentul cu banii tai!….

Asa lucreaza Imparatul cu dracii, da spaga din
banii tai! In loc sa planteze un copac, el
planteaza semnaturi pe liste!
(Inregistrari audio extraordinare, intre
reporter si martor - disponibile pe site-ul
nostru www.experimentullehliu.ro)!

Sa presupunem prin absurd ca suntem in situatia lui
Hristu Costel (zis Gusu) si ai un mort in curte,
urmeaza sa fi acuzat potential de omor din culpa, ce
faci? In Lacomi Land, mergi la un interlop, vecin cu
Procurorul! Cum intri la Prim-Procuror pe usa din
spate, dar si care este mercurialul mortilor, in acest
exceptional articol!
Oare acoperirea mortii unui copil cat costa?
Poti cumpara viata / moartea unui copil in
Lacomi Land? Oare este posibila o asa
monstruozitate?
Descrierea faptelor
În perioada 2015 - 2016, când îndeplinea funcția de
Primar al Orasului Lehliu Gara, Iacomi Iulian a
acceptat promisiunea (si ulterior banii) făcută de
Hristu Costel, consilier local si bun prieten al acestuia,
privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în
schimbul influenței pe care a exercitat-o asupra
conducerii ITM (Dl. Inspector Sef SM Dumitru
Nicolae), pentru a "rezolva un deces"! Hristu Costel,
Consilier Local al Primariei Dor Marunt (2015), bun
prieten cu Ion Iacomi (Primar PNL Dor Marunt) si al
fratelui acestuia, Iulian Iacomi (Primar PSD Lehliu
Gara), in vara lui 2015, da instructiuni in ferma lui din
Dalga Gara, str. Deportatiilor, la doua persoane din
ferma, de sex masculin, sa schimbe o serie de corpuri
optice in hala mare, la acea data construita fara
autorizatie de constructie. Hala de mari dimensiuni,
necesita iluminat artificial, fapt pentru care cei doi
muncitori au facut demersurile necesare pentru
schimbarea lampilor defecte.
Astfel, conform experientei anterioare, acestia au
pornit Vola (de mari dimensiuni), iar unul dintre cei
doi (fara atestat pentru utilaj greu sau carnet de
conducere) a montat cupa in locul furcii de paleti.

Caricatura: Badea la imparat

Doamna Moga Stefania, nu a fost lasata pe afara, in
haita, lupii sunt tinuti aproape, chiar daca nu conduc
haita! A fost plasata prin Consiliul Judetean, apoi la
APIA, unde are acces la multe buletine si adrese….
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Cum Hristu Costel si Alin (nepotul acestuia si angajat
pe tractor) au plecat la camp cu utilajele, cei doi
muncitori au folosit utilajul (vola) pentru a schimba
corpurile de iluminat. Astfel, unul din cei doi baieti sa suit in cupa volei, iar cel de-al doilea a manipulat
utilajul. Cum cei doi obisnuiau sa consume bauturi
alcoolice, de la Hristu Costel din bar, dis de dimineata,
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acestia obisnuiau sa se certe pe diverse teme! In ziua
in cauza, cel din cupa tipa la sofer sa tina vola intr-un
loc pentru a schimba corpurile de iluminat. Soferul sa enervat si a vrut sa faca o gluma! A vrut sa-l scuture
pe cel din cupa “putin”.
Din cauza vechimii utilajului si a lipsei de experienta
si calificare, soferul a atins maneta cupei prea mult si
cupa a efectuat o rabatare completa. Muncitorul din
cupa, fara centura de siguranta etc. si, in lipsa unui
punct de sprijin, a cazut de la 7 m inaltime in cap! A
suferit grave traumatisme craniene iar in cateva ore a
decedat. Hristu Costel a revenit imediat in unitate, a
fost chemata salvarea si ulterior declarat decesul.
Nici unul din cei doi, la data evenimentului nu aveau
contracte de munca cu Hristu Costel. Decedatul era
platit la negru la zi. Era un om modest, venit de la
Bucuresti cu fratele acestuia, avea probleme cu
bautura si era un bun sudor, acesta fiind cel care a
sudat toate portile mari, fermele de la halele lui Hristu
Costel etc.

Parchetului / Procuraturii Calarasi). Ajutorul sosit la
Dalga Gara, il invata pe Hristu Costel ce si cum sa faca
si impreuna produc documente!
In primul rand este intocmit in fals un set de
contracte de munca ante-datate!
Se intocmeste protectia muncii “mortului” in fals.
Dumitru rezolva Revisal-ul prin “ghidusii”! Se rezolva
cu inscrierea in revisal ale contractelor de munca
fictive (exista urme in sistemul Revisal, urme care inca
sunt in sistem). Se intocmesc fise de instruire in fals
pentru cele doua persoane, legat de lucrul la inaltime.
Se intocmeste soferului o serie de fise de instruire,
pentru utilizarea de astfel de utilaje. Se scriu cativa
fluturasi de salariu fictivi. Se acorda lui Hristu Costel,
instructiunile necesare legat de ce si cum trebuie
acesta sa declare ziua urmatoare la Procuror si ITM
Calarasi. Colegul lui Dumitru Nicolae, pleaca!

Caricatura: Stafiile lui Hristu Costel, caricatura in Lacomi Land
Caricatura: Hristu Costel la inmormantari

Ingroparea cazului
Hristu Costel merge in ziua decesului la Ion Iacomi
pentu ajutor, stiut fiind ca Ion si Iulian Iacomi sunt
buni prieteni cu Dumitru Nicolae (Inspector Sef ITM
Calarasi). Acesta le solicita suportul total in vederea
“rezolvarii cazului” cat mai discret si rapid. Astfel, in
urma discutiilor, reiese ca ITM Calarasi poate rezolva
cazul partial, insa tot accident de munca va fi, pentru
ca a fost inregistrat in Calarasi ca “crima suspecta”!
In consecinta, Dumitru Nicolae, trimite in seara
decesului un coleg (Inspector ITM de incredere) care
rezolva partea administrativa inaintea constrolului
ITM Calarasi, (care survenea in urma notificarii

Incepe ancheta! Hristu declara ca mortul este
angajat si incepe si inspectia ITM in paralel. Se
constata starea de accident de munca, cu
indeplinirea tuturor reguliilor de protectie a
muncii si faptul ca cei doi s-au suit de capul lor
pe sus “de nebuni” sa schimbe becuri!
Parchetul Calarasi prin Procuror “prieten” face o
minima ancheta si nu constata faptele “real” asa cum
ele s-au petrecut! ITM Calarasi, in urma controlului
aranjat de Dumitru Nicolae, Ion Iacomi si Iulian
Iacomi, ii da o mica amenda “modica” d-lui Hristu
Costel si un set de masuri pe care acesta trebuie sa le
implementeze. Hristu Costel ingroapa mortul pe banii
lui! Mortul mai are un frate care lucreaza la “Geli” un
magazin mixt, la cateva sute de metri departare.
29
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Pentru ajutorul dat, Hristu Costel a promis
printre altele 12.000 de euro lui Iulian Iacomi
si in plus 10 camioane de porumb.
Hristu Costel plateste “in cont”, „imprumut” lui Iulian
Iacomi suma de 12.000 Euro. Iar cele 10 camioane, la
recolta, asa cum s-au inteles. Camioanele de porumb,
le cara Dobre Florin, direct din camp de la Hristu.
Separat, Hristu il „imprumuta” pe Iulian.
Suma de bani, apare in declaratia de avere a lui
Iulian Iacomi din data de 05.12.2016, sub
forma unui contract de imprumut cu nr. 4529.

PSD! In fapt, in Calarasi PNL si PSD sunt acelasi
partid! De ochii prostilor, ei poarta nume diferite. La
fel se intampla si cu alte institutii din Calarasi cum ar
fi APIA sau Camera Agricola sau OCPI.
Oameni necalificati sunt pusi in locuri cheie,
in institutii, care din cauza lor devin
nefunctionale. Sa luam, azi, exemplul lui
Dumitru Niculae, actual Subprefect, fost
Inspector Sef al ITM Calarasi si lacheu al lui
Iulian si Ion Iacomi.

In acest contract fictiv de imprumut, banii au fost dati
direct din contul lui Hristu Costel si cazul cu decesul a
fost relativ ingropat, atat la parchet cat si la ITM
Calarasi.
Din folclorul local, cu dedicatie, pentru prim
procurorul Xenofonte:
"Foaie verde 3 petale

Curge apa in balta mare,
Si de ai vreo mortaciune
Rasturnata pe pasune,
Inecata sau strivita,
Xenofonte o ridica,
Juramant in schimb sa faci,
Sa ajuti cu buletine si votanti,
Ca Iulica sa se-aleaga
Boier peste zona intreaga"
Cazul este atat de bine ingropat incat nu se mai gaseste
decat la Parchet in Calarasi dosarul, nu exista cazier
etc. Persoanele implicate au scapat basma curata, cei
doi (faptuitorul) cat si Hristu Costel vazandu-si mai
departe de treburi. Cazul este inchis definitiv in
2017 si ingropat la propriu!
Primarul Iulian Iacomi pregateste o chitanta de mana,
prin care, in caz ca este intrebat, returneaza
imprumutul catre Hristu Costel!

In Judetul Calarasi, in mod special, partidele politice
aflate la putere sau in asteptarea rotatiei la butoane au
avut o serie de institutii, de care, atunci cand au avut
nevoie s-au folosit! Cand postul la Prefectura devenea
liber, Bestea Mihaita Constantin, sarea din barca ITM,
lasand institutia de izbeliste!
O data locurile calde abandonate, Bestea se intoarce la
conducerea ITM, institutie folosita de fapt ca
trambulina pentru capusele politice din PNL si din
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Caricatura: ITM Calarasi, caricatura super vesela din Lacomi
Land

Acest personaj grotesc a reusit sa transforme institutia
Inspectoratului teritorial de Munca Calarasi intr-o
prostituata, pe care a vandut-o la toti (elita PSD, elita
PNL). Folosita pe post de bata, inspectorii plecau pe
teren si pe telefon primeau instructiuni sa se abata de
la programul de inspectie si sa arda pe unul si pe altul.
Folosita exclusiv ca element de opresiune, Institutia a
fost utilizata pe post de bata atat de PNL cat si de PSD,
pentru a reduce la tacere, exclusiv, pe cei care
deranjau, deranjeaza, nu au cotizat sau nu vor sa
cotizeze!
Indiferent de culoarea politica, interlopii Calaraseni
din ambele partide au profitat la maxim de forta
opresiva a ITM Calarasi si au distrus cateva zeci de
afaceri, executand, cu cate un glont in cap, pe cei care
deranjau! Unii au murit, altii nu! Unii, inca mai misca!
Dumitru Nicolae, actual Subprefect, fost
Director ITM Calarasi (adjunct) este un
personaj grotesc si cel care a reusit sa
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subordoneze
institutia
lumii
Interlope
condusa de tandemul Filipescu – Dragulin –
Iliuta - Iacomi. Sa nu creada cineva, ca in spatele
razboiului dintre cei 4, atunci cand vine vorba de
interese comune, cei patru nu se inteleg!
Nu exista de fapt PNL, asa cum nu exista PSD! Sunt
doar ei, interlopi de profesie, care se hranesc cu
rautate, te ciugulesc de viu, asemeni unor sobolani iti
mananca urechile in timp ce dormi, iar dimineata
cand te uiti in oglinda iti spun ca arati minunat.
In ITM Calarasi sunt
si oameni de valoare,
inteligenti,
muncitori!
La
registratura este o
doamna exceptionala.
Cu cat urci mai sus
insa
competenta,
calitatea
umana,
respectul pentru lege
scade. Sus sunt doar
dracii, mereu gata sa
sara pe gatul tau.
Cand in prefectura
cand la ITM, cand pe
unde o mai fi.

In orasul Lehliu Gara, in ultimii 20 de ani,
structurile MAI (Politie si Pompieri) au servit
drept aparat opresiv pe durata alegerilor,
acestia asigurand protectia carausilor, care
aduc oamenii la vot si platesc votantilor pentru
vot, au fost implicati in rafuieli in Razvani cu cei care
nu au votat cu Clanul Iacomi, etc. Tot carausii, erau si
sunt responsabili, cu recuperarea pozelor cu voturile.
Adica ei plateau banii la om, dupa ce, acesta arata ca a
facut poza cu telefonul in cabina, la buletinul de vot
stampilat conform instructiunilor.
Politia Romana- MAI Lehliu Gara, Politia Dor Marunt,
Politia Circulatie Calarasi, toti au asigurat protectia
carausilor, fluidizarea circulatiei persoanelor aduse la
vot pe bani si pastrarea la distanta a curiosilor, care vor
sa filmeze sau sa documenteze.
In acest amalgam de infractionalitate, un om a zis nu!
Nu a fost doar Zeul, care a luptat cu Iulian Iacomi, a
mai fost si Inspectorul Principal Ramona Elena
Vlad, Politia Lehliu Gara!
Ramona Vlad a fost monitorizata in acelasi
timp cu monitorizarea alegerilor din 20162017 Lehliu Gara si Dor Marunt. (inregistrare
videoalegeri Lehliu Gara se gaseste pe site-ul
nostru www.experimentullehliu.ro)

Dumitru Nicolae,
impreuna cu Ion Iacomi
si Nicolae Eremia –
viitorul de aur al PNL Calarasi!

Cum a construit Gogosel (subprefect Dumitru Nicolae)
o viluta nepotelei in Calarasi cu baietii din Dalga Gara,
cu muncitori la negru (era atunci director ITM), cum a
fost carat Gogosel beat mort prin judet de diversi tot
din Dalga Gara, poze, inregistrari audio de exceptie,
inregistrari video, dar si exceptionala opinie a
Prefectului General Marian Stoica, legat de Gogosel,
numai in episoadele cotidianului Experimentul Lehliu.

Dumitru
Nicolae cu Nicu
Meserie, vice al
primarului Ion
Iacomi (Dor
Marunt).

Cum au ingropat Procurorii plangerile penale,
multe, multe, multe, …. Vi le vom povesti pe
rand!

Ofiter
serios,
Ramona
Vlad,
fosta
Gherghitescu, a fost singura persoana care a
rezistat presiunilor gruparii infractionale
Iacomi si a spus nu turismului electoral!
Om exceptional, serios si muncitor, Ramona ii lua
dimineata cafea lui Buraga, cu zahar si lapte din fata
garii Lehliu! Ii ducea cafeaua, cu toate ca nu era de
acord cu nimic din ceea ce facea Buraga, cu faptul ca a
transformat MAI Lehliu intr-o anexa a Gruparii
Iacomi, grupare de crima organizata!
Ramona a fost si cea care a facut munca grea din sectie,
in timp ce Buraga Costel avea treaba, Ramona facea
rapoarte si rezolva problemele sectiei de politie. A
ridicat vocea si in fata sefilor la Calarasi, sefi care nu
au luat nici o masura! Mai mult, Ramona, a fost
marginalizata si sicanata de Buraga zi de zi! In final
acum cateva luni ( in jurul pastelui), a fost
marginalizata si impinsa afara din MAI Calarasi. A
solicitat transferul la MAI Prahova!
Ramona, avea capacitatea de a tine sub control orasul
Lehliu, sefii din Calarasi stiau asta, insa Iulian Iacomi
a apelat la Filipescu pentru a transfera „pe repede
inainte” un ofitel care deranja! Toti imparatii
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(Filipescu, Iacomi) au lucrat sa asigure expedierea si
impachetarea Ramonei afara din sectia Lehliu!
Cand a plecat Ramona am ramas cu un gust amar!
A mai ramas doar Zeul si bunica!
Ramona Vlad merita sa
conduca Politia Lehliu Gara
si asta pentru ca are cinstea
forta
si
capacitatea,
demonstrata, pe care in
Lehliu nu o are nimeni!
Cand roscata, cand satena,
cand blonda patinat,
Ramona a ramas in mintea
mea, Ofiterul model de
care noi aici avem nevoie!
Inspectorul Principal
Ramona Elena Vlad, un zambet cat o mie de cuvinte

A fost aruncata pe usa afara, pentru ca a spus
NU coruptiei! Orasul Lehliu merita un om la
conducere care sa puna infractionalitatea si
clientelismul sub litera legii!
Ramona impreuna cu sotul, tot angajat MAI, au plecat
prin transfer in Prahova in Sinaia, loc intre noi la
Lehliu nu mai era! Ai fi crezut ca Lehliu Gara are de
fapt un astfel de om? Numele ei este Ramona Vlad, un
ofiter de exceptie!
Noi toti avem nevoie de Ramona, Lehliu Gara
are nevoie de Ramona!Cinste ei!

In poza de pe pagina urmatoare se poate vedea
implicarea MAI Calarasi - Politia Circulatie in
coordonarea masinilor cu batrani adusi la vot de
Clanul Iacomi si infamul MAI 34762!
Acelasi turism a fost folosit si pentru alte magarii de
acest gen, de exemplu sicanarea lui Stan Bucur, de
fiecare data cand este vazut sau la comanda prin statie!
Ideea inregistrarii era de a analiza intreaga structura
de crima organizata, din Dor Marunt si Lehliu Gara,
legata de Gruparea Iacomi.
Recunoasteti personajele din poza de mai jos?
Cei ce cara aici sunt multi, Bebe Chirman
printre ei!

Vlad Ramona a tras agentii la raspundere pentru faptul
ca permit „turismul electoral”, insa de la Buraga Costel
directiva
era
clara!
Buraga
a
ordonat
subordonatilor sa sprijine Crima Organizata,
furand voturi prin abuzarea celor slabi si
batrani!
Familia Iacomi, prin Ion si Iulian Iacomi, cu
acceptul tacit al structurilor MAI Calarasi, au
abuzat timp de 20 de ani oameni batrani, au
amenintat si chinuit oameni bolnavi si au
capusat un intreg judet, cu directa implicare a
Procurorilor Calaraseni si nu numai.
Trebuie sa mentionez aici ca, Prim Procuror
Petrache Angelica – Judecatoria Calarasi si
Prim Procuror Xenofonte Purcarea, care prin
directa conlucrare au inchis, au clasat si au
respins ca nefondate cateva sute de plangeri
penale indreptate impotriva clasei politice din
Calarasi, formata in fapt din Interlopi, sunt
principalii responsabili al dezastrului din
Judetul Calarasi. Despre cei doi pe larg in episodul
urmator.
Caricatura: Buraga

Date de contact: SC Petrochem
Technologies SRL, punct de lucru
Dor Marunt, DN3a nr 214, Et 1
cam 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,
Tel.: 0732.559.788
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Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Spitalul Lehliu Gara –
Cocina clanului... pg.1

Redactor Sef Cezar Petrescu

Jaful din banii publici –
MAI – Buruga...pg. 4

Frizura asfaltica – furt
de mil. de EUR... pg.3

Extraordinarul razboi
de 20 de ani... pg. 7

Incursiune
in
lumea
interlopilor Calaraseni cu:
Iolanda (Iolanda Simion,
Buraga (Buraga Costel - Sef
Politie
Lehliu
Gara),
Imparatul (Iulian Iacomi Presedinte PSD Calarasi /
Primar Lehliu Gara), Danga
(Mircea Danga - Director
spital
Orasenesc Lehliu
Gara) si Mari Lazar (Politist
criminalist - Lehliu Gara).
Un material incendiar care cel mai probabil va starni revolta!
Adevarul asa cum nu il stii, sau cum a transformat Imparatul Iulian Iacomi
spitalul Lehliu Gara intr-o cocina, in care toti interlopii de rand, vin pentru
rezolvarea micilor probleme! Continuarea la PAGINA 2

In 15 ani am vazut Pompierii Lehliu
Gara si Echipajele SMURD in
exceptionale situatii, la descarcerari,
luptand cu flacarile si trebuie sa spun
cu mandrie ca acesti oameni
exceptionali, care pun sacrificiul si
onoarea inainte de orice, sunt EROII
mei. Cinste lor, Eroilor mei! Continuarea la PAGINA 4

„Comisia Europeană (EC)
este o instituție a Uniunii
Europene, responsabilă cu
întocmirea
propunerilor
legislative,
punerea
în
aplicare
a
deciziilor,
respectarea tratatelor UE și
de gestionarea activității
curente a UE”. In 2005-2007, Martifer SGPS SA, firma Portugheza, cu operatii
printre altele in Angola si cunoscuta pentru practici mai putin ortodoxe, cauta
o locatie pentru o Rafinarie (fabrica) de Biodiesel.
Continuarea a PAGINA 13

Orice persoana care se adreseaza ca
roman unui roman de o alta etnie decat cea proprie are drepturi egale cu cele
ale interlocutorului sau, indiferent daca etna sa este romana sau alta. Termenul
de Roman defineste o relatie de apartenenta prezenta sau trecuta a unei
persoane la Teritoriul National al Romaniei. Continuarea la PAGINA 12

Una din principalele surse de finantare
in Judetul Calarasi pentru Partidele si
sucursalele din Judet, precum si pentru
primari, a reprezentat si o reprezinta
venitul (financiar) din vanzarea frizurii
asfaltice de pe A2 sau DN-uri.
Ichim Marian si Iulian Iacomi REGII
FRIZURII
ASFALTICE.
Continuarea la PAGINA 3

In prezenta Preotului Paroh al Bisericii
„Sfântul Ioan Gură de Aur” din Dor
Marunt: Parintele Sorin Ioan Staicu, ieri
seara, a tinut o slujba pentru
binecuvantarea
redactiei
si
a
Cotidianului nostru. Ii multumim pe
aceasta cale Parintelui, pentru frumoasa
slujba, din care puteti asculta fragmente
pe site-ul nostru :
https://experimentullehliu.ro/2020/09/18/binec
uvantarea-redactiei-si-a-cotidianuluiexperimentul-lehliu/.-Doamne ajuta!

Continuarea la PAGINA 16
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Familia Iacomi, cu Iulian Iacomi Presedinte PSD Calarasi si
primar Lehliu Gara (de 2 saptamani candidat PNL) si
familia acestuia, cu Ion Iacomi, primar PNL Dor Marunt, au
reusit in 20 de ani sa configureze Spitalul Orasenesc Lehliu
Gara, conform necesitatilor lor personale.
Astfel, Iacomi a angajat in spital 6 membri de familie, a pus
Manager un bun prieten (Dl Mircea Danga) si a dat afara
elementele "neascultatoare". De asemenea a angajat, pe
spaga, un numar de peste 30 de persoane apropiate lor,
membri ai corpului medical, in diverse pozitii. Astfel, o
sectie importanta, in Spital este Cabinetul de prelevare
probe, unde este necesara colaborarea totala a celor de pe
sectie!
Astfel, cetateanul Stejaru Vasile, membru al gruparii
Iacomi, ajunge "beat mort" la prelevat probe biologice, unde
echipa de Interlopi sare imediat in ajutor si rezolva situatia.
In zilele urmatoare, Vasile Stejaru isi conducea linistit
masina!

(A) Pe data de 19.06.2020, in jurul orei 01.00 am, un
echipaj al Politiei a depistat in curba la Ogoru (com. Dor
Marunt), un individ sub influenta alcoolului, pe numele sau
Vasile Stejaru, membru marcant al Gruparii Infractionale
Iacomi. Acesta a fost testat cu etilotestul si suit in masina
Politiei, unde a fost dus la Lehliu Gara pentru prelevare de
probe.
La Lehliu Gara, odata ajunsi, au fost trimisi la Doamna (de
garda) Dr. Iliescu V Lizica, unde agentii de circulatie, au
solicitat prelevarea de probe de sange, in vederea
determinarii alcolemiei.
Imediat ce a fost luat din Ogoru, Vasile Stejaru l-a sunat pe
Iulian Iacomi pentru a rezolva situatia. Iulian Iacomi,
primarul, prin whatsapp a luat legatura cu Mircea Vasile
Danga-Director Spital, care la randul sau a luat legatura cu
Buraga Costel Sef Politie Lehliu si cu Dr Iliescu V Lizica,
pentru a rezolva cu probele!
Astfel, Iulian Iacomi a sunat pe mobil alti 3 membrii ai
organizatiei Infractionale Iacomi, anume :
1) Puschiu Bradut, ruda Gr I a lui Iacomi Iulian si cel prin
care
acesta
achizitioneaza diverse
proprietati,
printre
care si ferma D-lui
Chirman,
de
la
Chirman Prest spre
exemplu, cumparata
pe numele lui Puschiu
si a lui Ion Iacomi.
Acest Puschiu Bradut
este membru cheie in
ecuatia interlopa, el
avand functia de
"buffer" financiar si
factor de actiune,
asigura de asemenea
legatura cu interlopii
din Clanul sportivilor
si Clanul Foreman din
Razvani si Bucuresti.
2) Iolanda Simion, Ogorul
Caricatura: Iolanda Simion, tanara speranta a
clanului Iacomi, in actiune noaptea!
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3) Sonica (Popa Simion), Ogorul
4) Marian Lazar - MAI politist criminalist Politia Lehliu
Gara (transferat acum 4 ani de la Dor Marunt la Lehliu).
Puschiu Bradut a aranjat pe Whatsupp cu Buraga Costel
trimiterea lui Mari Politistul! Astfel, in timp ce Dr. Iliescu V
Lizica trage de timp la prelevarea probelor, in Spitalul
Lehliu Gara, ajung in timp record 4 membrii ai gruparii
infractionale pentru a rezolva probele.
Incepe procesul de recoltare si i se recolteaza, imediat una
dupa alta, doua probe lui Vasile Stejaru, fara a respecta
conform legii perioada de o ora intre probe. In acest timp,
Mari Lazar (politistul criminalist-Lehliu Gara), ii umileste,
ii ameninta si ii scoate afara din cabinet pe cei doi agenti de
politie.
In timp ce Mari Lazar politistul ii ameninta pe cei doi
politisti de la circulatie si ii trage la raspundere pentru ca au
oprit in Ogoru, in sat-ul lui Iulian Iacomi, Puschiu Bradut
intra in cabinet si doamna doctor Iliescu ii preleveaza si lui
2 probe de sange, iar probele lui Vasile Stejaru sunt
aruncate in cosul de gunoi de langa scaun, din cabinet. Asa
de bine au fost organizati, ca politistii de la circulatie nici nu
au observat! Cand cei doi agenti de politie (unul inalt cu
ochelari si chel), din care unul din Radovanu, din cate am
reusit sa aflam, au intrat din nou in cabinet, si au finalizat
preluarea probelor.
Ei nici nu au inteles ca probele au fost schimbate.
In pachetul preluat se aflau insa probele lui Puschiu Bradut,
care bause " doar o bere" cu 2 ore in urma, oricum avea mai
mica alcolemia decat Vasile Stejaru care era beat "lemn".
(aveau sa se laude ei in ziua urmatoare).
Agentii de politie pleaca cu proba.
Pe lista de vizitatori a Spitalului Lehliu Gara nu apar
membrii Gruparii infractionale ca persoane intrate, cu toate
ca se vede clar in inregistrari cum intra pe poarta spitalului.
La final, toti parasesc in tromba incinta spitalului.
Conform informatiilor noastre, proba nu a mai ajuns la SML
Calarasi, pentru determinarea alcolemiei.
In acest fel, Gruparea infractionala a rezolvat problema
recoltarii probelor biologice!
Nu este prima oara cand Gruparea infractionala foloseste
acest mecanism, prin care recompenseaza medicii si
asistentele, cu bani pentru garzi inexistente, sporuri si
bonus-uri din bugetul spitalului, buget controlat tot de
Iulian Iacomi, Primar Lehliu Gara.
Noaptea este insa mai dificil, din cauza faptului ca nu pot fi
contactati usor membrii Gruparii in caz de interventie.
Dr Iliescu consemneaza insa in fisa ei cum ca "a doua proba
a fost recoltata la 1:45 minute", lucru fals. In fapt la 1:45 era
recoltat Puschiu Bradut, ca un fapt amuzant!
Doar o parte din poze apar aici, dar in plangerea penala
acestea apar in fisierele video. La ora 00:51 sistemul 1 de
supraveghere, se vede sosirea masinii politiei (RadovanuCalarasi) cu agentul urcat pe bancheta din spate langa
Vasile Stejaru.
Atasamentul 3- video al doilea sistem de supraveghere
- la 00:38 (12minute
dieferenta
de
sistemul 1) ora
sistemului 2 de
supraveghere vine
masina
Politiei
(RadovanuCalarasi), a se vedea
in fisierul video atasat plangere.
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- la 00:44 sistemului 2 de supraveghere vine politistul Mari
Lazar (omul lui Buraga Costel, seful Politiei Lehliu Gara si
el membru de baza al Gruparii Infractionale, adus de un om
trimis de Iulian Iacomi, a se vedea in fisierul video atasat
plangere.
Atasament 4 - video
- la 00:55 sistemului 2 de supraveghere vine Tiguan-ul alb
(CL-YOL) al Iolandei Simion (fiica) si Popa Simion (tatal),
vine echipa!
Iolanda Simion isi conduce tatal, Popa Simion care bause,
la spital, sa rezolve situatia. Un alt membru al clanului.
- la 1:19 vine Puschiu
Bradut, vezi poza din
atasament video plangere.
- la Ora 2 a.m. pleaca
Puschiu Bradut inainte de
masina politiei, apare in
atasament video plangere.
- la 2:02 pleaca si masina
Politiei. Astfel, Interlopii
clanului Iacomi reusesc sa
rezolve o prelevare de probe
si sa se sustraga astfel
Legilor Romaniei.
Ei raspund doar in fata
legilor din Lacomi Land,
legi in care ei fac ceea ce
vor.
Vasile Stejaru,
conduce linistit!
Politia vegheaza!

La Lehliu Gara, personalul medical, agentii de circulatie si
membrii Interlopi au permis o serie de ilegalitati, pe care
Dl Procuror Xenofnonte Purcarea, cel la care va ajunge
prezenta plangere, nu le va gasi demne de o plangere
penala si le va trimite (prin ghilotina) prin Posta Romana,
unde personalul Postei le va poza si trimite catre Guparea
Infractionala.
Este interesanta insa mobilizarea exceptionala a Gruparii,
chiar daca Danga Mircea (directorul Spitalului) era la
momentul dat in Ungaria!
De obicei acesta este cel care vine repede si rezolva situatia!
Un alt element cheie este modul prin care sub modelul
existent de organizare, Primarul dispune practic de Spitalul
Orasenesc, iar prin intermediul Managerului conduce in
fapt intreaga activitate a spitalului.
De asemenea este important a se consemna ca Danga
Mircea (directorul Spitalului Lehliu Gara) incepe fiecare
dimineata la primarul Iulian Iacomi in birou, unde isi bea
cafeaua! Zi de zi!

Cum Procurorii DNA au constatat ca suma insusita ilegal,
adica furtul, este mica, mult prea mica pentru DNA
Bucuresti, acestia azvarle sesizarea catre Xenofonte
Purcarea, Prim-Procuror al Judetului Calarasi, primul si cel
mai important om in lupta cu infractorii in Calarasi!

Xenofonte, o trimite insa (plangerea) direct lui Iulian
Iacomi, spre competenta solutionare (ACOPERIT JAFUL).
Ce sanse are Romanul, omul de rand in fata Interlopilor cu
hainute de Senatori/ Deputati/ Primari? Raspuns: 0 sanse.
Si cum ii stim aproape pe toti, le-am pregatit rechizitoriul,
le-am demonstrat mecanismul, sistemul, participantii, totul
pe masa!
In august 2020, membrii gruparii vand frizura linistiti,
aparati de Ministerul Transporturilor care ne-a trimis un
raspuns halucinant si de Prim Procuror Xenofonte
Purcarea, cel care are grija sa protejeze Gruparile Interlope
cu hainute POLITICE.
Redam in cele ce urmeaza extrase din plangerea transmisa
catre Directia Nationala Anticoruptie in luna Mai a acestui
an.
Prin prezenta completam plangerea penala PH300/8860VIII/2020, depusa la DNA Bucuresti si trimisa spre
competenta solutionare Dl Prim-Procuror Xenofonte
Purcarea, Parchetului Calarasi.
Se urmareste prin prezenta dovedirea procurarii, urmaririi
firului infractional, documentarea faptelor si retinerea
dovezilor, in cazul jafului de pe A2 in special, jaf organizat
si condus de Iacomi Iulian, Primar PSD Lehliu Gara.
Pentru a dovedi furturile si a usura munca Procurorilor, am
apelat la Dl Sofian Costache (0726630017)- parte a gruparii
Iacomi - Presedinte PSD Lehliu Gara. Acesta are pe stoc in
general 4-8 masini de 50t fiecare, gata de livrare, la Lehliu,
se afla in dificultati materiale si i-a vandut lui Ichim Marian
2 camioane (transfer de leasing).
Astfel, pe data de 11.05.2020, cu toate ca Sofian stie ca la noi
in unitate, nimic nu mai trebuie sa vina fara factura, acesta
a fost de acord (avea nevoie de bani) sa-mi trimita 4 masini
cu asfalt (frizura de pe A2). Astfel, la un pret de 1400 ron/
camion (50tone), acesta prin sofer Mitu Ion, a adus si
descarcat la noi in unitate 4 camioane cu mixtura (stratul de
uzura din zona drajna- unde se lucreaza acum).
Pentru aceasta marfa la final mi-a oferit o factura si o
chitanta ( vezi atasament 1), insa din 4 camioane a pierdut 1
camion! A facut factura pe 3 camioane. 1 camion a fost
pierdut! La rubrica "denumire produselor", sta scris "
amestec optimal". In acest mod se albeste asfaltul furat de
pe A2 intr-o structura criminala de proportie colosala cu
implicarea directa a Ministerului Transporturilor Bucuresti,
CNAIR Constanta, Consiliul Judetean Calarasi ( Iuliuta
Vasile) si Grupul Infractional Iacomi.
AMESTEC OPTIMAL
Cum nimeni nu vinde frizura asfaltica, ea fiind in fapt
proprietatea Statului Roman si fapt deosebit de important
(frizura trebuie re-utilizata in statie), Sofian, emite facturi
fictive, pentru care nu are intrare, facturi prin care livreaza
frizura ca amestec OPTIMAL!
DOVADA
In unitatea noastra exista momentan o cantitate de 200t de
frizura, care este tinuta pe stoc alaturi de alte elemente
talharite de "gruparea" Iacomi (de exemplu teava de sonda).
Au fost trimise sample-uri in Belgia, la sediul central, atat
din proba adusa noua cat si din zona unde se realizeaza
frezarea (podul care duce catre Valcelele). Probele sunt
identice, este acelasi material. In unitatea noastra se afla
1000m2 din A2, la un pret de 1120 euro!
In ultimii 7 ani, unitatea noastra a document furtul
organizat si implicand colaborarea INSTITUTIONALA
multipla a CNAIR, PSD, Consiliu Judetean Calarasi, a unui
volum de 1.5 milioane m3.
A fost documentat si modul in care frizura este inclusa in
contracte cu Statul Roman (Primarii, Consilii Locale) si prin
35
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care frizura ajunge sa fie vanduta in lucrari de "pietruire" la
preturi exorbitante, cu directa implicare a unui lung lant de
functionari publici si Primari.

A se retine ca CE (Comisia Europeana) a contribuit cu 70,81
milioane de euro, alaturi de Banca Europeana de Investitii
(250 milioane de euro) si Statul Roman la constructia
Autostradei A2.
Dauna calculata de unitatea
noastra, in cazul furturilor de
frizura este de 29.560.300 euro la
cursul BNR din 15.05.2020.
Atasamente: atasament 1- avize de
livrare si factura.
atasament 2- inregistrari audio cu
platile la camion.
atasament 3- inregistrari video
descarcare.
Caricatura: Ichim Marian - -Activ de la 7.00 am!

In pozele prezentate se pot observa camioanele cu frizura
asfaltica la descarcat, cat si documentele comerciale primite
in mometul cupararii frizurii asfaltice.

Restul atasamentelor, poze, avize pot fi vizualizate pe siteul nostru: https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/frizura-asfalticaep2-cum-fura-linistiti-milioane-de-euro-crema-pnl-psd/

Depozitul de pe A2 ascuns de ochii indiscreti

Am vazut oameni exceptionali la ISU Calarasi / Lehliu, insa
sefii, nu sunt Oameni, sunt Demoni! Cum ajunge ISU
Dobrogea si Calarasi sa fie conduse de oameni care au furat
bani cu Asociatia Sportiva a Calarasiului, cum dispar 90 de
tone de motorina si cum este ingropat dosarul cu ajutorul
Procuraturii Calarasi numai in Experimentul Lehliu36

cotidian cu print dedicat exclusiv Lumii Interlope
Calarasene

Descrierea faptelor savarsite:
In perioada 2019-2020, cu predilectie, Lt. Col. Gheorghe
Catalin, numit in 2005 in grad de Lt. Colonel, a instituit /
format in Sectia ISU Lehliu, o Grupare de Crima Organizata,
cu totala informare si colaborare a ISU Calarasi, prin
prietenul sau Lt. Col Paduraru Adrian, concretizata prin
alinierea la gruparea de Crima Organizata coordonata de
Iacomi Iulian.
Se constata faptul ca Pompierii sunt fortati sa stranga bani
lunar din salariile lor pentru a fi dati sefului de unitateGheorghe Catalin. Astfel, incepand cu 2007 de "cap de vita
furajera", adica de angajat MAI, fiecare da lunar cate 10 ron,
bani pentru "galeti si mop-uri", bani care ajung la sef.
De ex 10 ronx 87 de angajati MAI = 870 ron/luna!
Au fost stransi la Lehliu Gara, pe tabel 3000ron pentru
amenajarea parcarii, cea din curtea unitatii, bani care au
ajuns la Lt. Col. Gheorghe Catalin pentru uz personal.
Plutonier Anghel George strange banii pentru Sef,
amenintat fiind cu masuri represive! Acesta lunar se ocupa
de banii stransi de la Pompieri pentru "mop-uri si galeti".
Plutonier Anghel George cunoscut si ca "contabilul". Pentru
indeplinirea obligatiilor trasate de sef, Plutonier Anghel
George este avansat.
Se documenteaza faptul ca Lt. Col. Gheorghe Catalin, are
pat in unitate (in birou) la Lehliu Gara si primeste 800 ron,
in plus la salariu, pentru "cazare". In acelasi timp acesta
inchiriaza garsoniera din blocul de garsoniere din Lehliu
Gara (acesta este din Poiesti, deci este detasat).
Lt. Col. Gheorghe Catalin doarme in unitate, in birou, fapt
cunoscut de Lt. Col Paduraru Adrian.
Lt. Col. Gheorghe Catalin organizeaza des (cel putin o data
pe saptamana), cu Danga Mircea (Director Spital Orasenesc
Lehliu), baute in unitatea ISU, baute in care, ambii, se lauda
la toti, cu performantele sexuale exceptionale, cu angajate
MAI sau ale Spitalului Lehliu Gara. De multe ori bautele
continua in Policlinica nou renovata in Lehliu Gara, unde
cei doi ajung cu masina bauti!
Lt. Col. Gheorghe Catalin a instituit un regim de teroare fata
de angajatii MAI care nu sunt supusi, acestia find pedepsiti
cu numeroase sarcini. Lt. Col. Gheorghe Catalin supune
unitatea complet Gruparii Iacomi, angajand fictivi ai lui
Iacomi, ca de exemplu Pompier Rica ( pe numele sau Dinca
Relu Catalin), ginerele lui Iacomi Iulian, si omul care apare
in materialul Experimentul Lehliu al celor de la Recorder, si
are un important rol in fraudarea alegerilor in 2017. Rica,
este angajat fictiv de Lt Col. Gheorghe Catalin, acesta avand
numai rol de capusare, un loc de munca linistit la care nu
trebuie sa mergi! este inregistrata o prezentala Lehliu a
acestia de 2% din timpul pontat, in timp ce la ISU Fundulea
acesta merge regulat la munca!
Se inregistreaza si documenteaza modul in care timp de 3
ani, Lt. Col. Gheorghe Catalin instruieste SSPA-ul de pe
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fiecare tura cum sa rotunjeasca orele de functionare a
utilajelor, astfel ca mototina suplimentara sa poate fi
sustrasa de Lt. Col. Gheorghe Catalin pentru uzul sau
personal.
SSPA-ul face fisa de consum si semneaza la sfarsit! Sub
amenintare acestia rotunjesc orele de functionare si pun
motorina sefului in rezervor!
Se documenteaza alimentarea multipla a PH-27-JEE,
turism personal al lui Lt. Col. Gheorghe Catalin si faptul ca
in zona in care alimenteaza nu sunt camere de supraveghere
cu exceptia celor montate de noi!
Se inregistreaza modul aberant in care Toader C. Nicolae,
este introdus de Lt. Col. Gheorghe Catalin la insistentele lui
Danga Mircea si la solicitarea lui Iacomi Iulian, prin care,
fara concurs, si fara a avea nimic de a face cu sarcinile, este
introdus pe Echipaj SMURD! Acesta (Lt. Col. Gheorghe
Catalin) este chemat „la ciorbica” acasa de Toader C
Nicolae!
Se noteaza modul aberant in care Toader C Nicolae este
introdus de Gruparea de Crima Organizata Iacomi in
unitate.
Caricatura vesela: Danga
Mircea, Lt. Col. Gheorghe
Catalin
si
Lt.
Col.
Paduraru Adrian, la o
bauta in sediul MAI Lehliu

Sunt obtinute declaratii
cu
angajati
MAI
terorizati si obligati sa
cotizeze suplimentar la
Lt.
Col.
Gheorghe
Catalin, pentru a fi lasati
in pace, sa nu fie bagati
pe masini ca soferi, de
exemplu si cum sunt
sortati ca pe capre
pentru diverse activitati.
In plina Pandemie, la inceputul acesteia, apare o situatie
exceptionala la ISU Lehliu Gara! Timp de o luna fiecare
Pompier primeste 3 masti ( din hartie) si 2 perechi de
ochelari pe borderou, in conditiile in care acestia aproape
zilnic sunt in intalniri, participa la interventii, etc. In bataie
de joc, acesti au fost trimisi la interventii de Lt. Col.
Gheorghe Catalin, care printre altele are ca principala
preocupare gasirea de solutii impreuna cu Purcarea Mihai,
care strange si el bani lunar pe caiet, de a muta angajatii
MAI care nu sunt supusi la MAI ISU Budesti!

Se constata dupa publicarea Epsodului 1 din Fictivii MAI,
CLanul Iacomi, cu sprijinul Membrilor Gruparii, a lui
Plutonier Major Purcarea Mihai si cu participarea tacita a
lui Buraga Costel- Sef Politie Lehliu Gara, si a Procuraturii
Lehliu Gara, aranjeaza impreuna cu Iacomi Iulian mutarea
atelierului de turnat placi de beton pe locatia fostei discoteci
IBITZA, in Lehliu Gara, departe de ochii prostimii, pe un
teren detinut de Oancea, cel cu utilajele agricole de la iesire
din Lehliu spre Lehliu Sat, membru si el al gruparii Iacomi.
Terenul este in camp, pe proprietate privata, departe de
drum.
Iacomi Iulian a avut grija imediat sa lege echipa la curent
non stop din sistemul public al Orasului Lehliu Gara, cu
curent "moca" platit de "prostime".
Buraga Costel, este informat de actiune, de furtul de curent,
de fapte si inregistrat audio, insa pana azi 26.08.2020,

Buraga Costel nu a luat nici un fel de actiune, mai mult, a
fost filat si filmat la discutii cu Echipa de Fictivi, echipa care
produce bani multi pentru Grupare.
In poza alaturata se vede becul de pe stalp care functioneaza
24/7, legat la iluminatul public si noua locatie.
Activitatea de productie continua nestingherita, Baneasca-i
fericita ca nu ii mai vede, dar trista ca nu mai are cine sa-i
dea Buna Ziua!

Se constata scumpirea uleiului de Floarea Soarelui pentru
formele de turnare garduri!
Se constata faptul ca Plutonier Major Purcarea Mihai, vede
ca este constant urmarit!

„Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără
părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi
bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să
respect secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”‘
Juramantul Politistului!
Acestea sunt cuvintele care incununeaza ani de studiu,,
antrenament si extraordinara onoare de a purta uniforma
Ministerului de Afaceri Interne, uniforma de Politist. Cata
onorare, cata responsabilitate, cata datorie fata de cei slabi
si vulnerabili, cata umilinta, sa lucrezi cu oameni din toate
categoriile sociale. Acesta este Politistul! El nu este om, el
este garantul aplicarii legii si jura in fata lui Dumnezeu sa le
aplice corect si cu buna credinta, atunci cand poarta
uniforma. In Calarasi, in Lacomi Land, juri credinta
Dumnezeului care te trimite la scoala de Ofiteri si a celui
care-ti da functia! O batalie exceptionala in care Zeul
zdrobeste Imparatul, cu extraordinara blandete.
O poveste fascinanta a unei batalii la care au lucrat 3 luni,
Bunica, Unchiul si Marmota (vezi EP 3)!
Cap 1 Politistii din Dor Marunt
SSI- Serviciul Secret al Imparatului, este format din unitati
ale MAI, prin persoanele angajate atat in Politia Locala Dor
Marunt, Lehliu Gara, angajati ai MAI-ISU (Rica spre
exemplu – Dinca Relu Catalin- ginerele lui Iulian Iacomi),
angajati de pe echipajele MAI Calarasi care au zona aferenta
Orasului Lehliu. SSI este organizat de Iulian Iacomi si
condus cu mana de fier de Buraga Costel- Seful Politiei
Orasului Lehliu Gara. Acestia nu raspund decat in fata Legii
din Lacomi Land, insa sunt platiti de prostime!
In urma cu doua saptamani (pe 17 August), Ion Iacomi,
Primar Dor Marunt, si candidat PNL pentru un nou mandat
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de Primar, vine la poarta lui Aurel S, din Dor Marunt,
suparat pe acesta pentru o postare pe facebook, postare in
care Aurel S, spune ca ” Asa va iesi Ion Iacomi din Primaria
Dor Marunt”. Caricatura, care arata o soparla cu o oarecare
asemanare cu un organ genital, este doar o caricatura!
Aurel S, din Dor Marunt, este bolnav Psihic, Dislipidemie,
Ictus Lacunar, AVC, HTA, a avut AVC si nu este in
deplinatatea facultatiilor mintale.
Acest lucru este cunoscut de toti satenii, de Primarul Ion
Iacomi si de toti agentii de Politie din Dor Marunt.
Ion Iacomi trimite echipajul de Politie Locala, si il salta pe
Aurel S, fara mandat, il duce la sectia Dor Marunt, il
abuzeaza fizic, il impinge si il ameninta pret de doua ore, in
care este obligat sa tina masca pe gura! Fara strop de apa!
Aurel plange, tremura, plange dar ramane pe scaun, ramane
drept, chiar si in fata a 5 Politisti care urlau la el
amenintator!
Aurel, devine cel mai sanatos la cap dintre noi toti! Tine
piept la 6 oameni timp de doua ore jumatate, apoi cedeaza
si plange….
Aurel este umilit, bruscat, nu este lasat sa mearga la toaleta
sau sa iasa afara, nu este lasat sa se ridice de pe scaun.
Pentru o postare pe facebook a unei caricaturi, Aurel este
injosit, se tipa la el, iar Aurel intinde mainile plangand si le
spune sa ii puna catusele!
Doua ore jumatate mai tarziu acesta este aduc acasa cu
masina Politiei Dor Marunt, si acasa are o cadere, face o
criza grava.
Dupa 30 de ani de la Revolutie, suntem in aceeasi situatie
in care Structurile Securitatii Interlope, zdrobesc oamenii
cu cizma, ii umilesc.

Inregistrare document din Dor
Marunt
Reporter: -Dumneavoastră ați făcut un AVC.
Aurel: -Ischemic, pierdere de memorie...Pe urmă am avut
un șoc, am rămas cu pierderi de memorie, am zis că nu mă
mai fac bine.
Reporter: -Adică ați avut probleme psihice.
Aurel: -Am ajuns la Săpunaru și doi ani m-am plimbat prin
omiospitale. Nu am vrut să mă pensionez pentru că am
sperat să mă fac bine. Diagnosticul a fost dedublare de
personalitate gravă, cum scrie ei acolo.
Reporter: -Adică medicul scrie.
Aurel: -După doi ani îmi era rău, cădeam. Doctora a anunțat
familia. Am fost la spital și m-am trezit și bolnav de inimă,
fibrilație acută și insuficiență respiratorie.
Reporter: -Aveați 61 de ani...
Aurel: -Anul acesta am făcut analizele. Dezorientat tempo
spațial.
Reporter: -Da, e destul de grav!
Aurel: -Nu pot să plec singur. Eu trebuie să dezvolt
memoria... și cu Facebook, acum cânt și la orgă... În
campanie postez de la grupuri, tot felul de alea... Capul meu
este puțin defect.
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Reporter: -Am înțeles. Aveți niște probleme.
Aurel: -I s-a părut lui Iacomi că am pus eu o poză și am scris
pe ea ,,așa va pleca Ion din primărie,,.
Reporter: -Așa. Si? E dreptul dumneavoastră să puneți ce
vreți pe Facebook.
Aurel: -Prima dată a venit Ion Iacomi aici. Eu iau tratament
dimineața, la prânz și seara.După ce iau mă culc. M-am
culcat și a ieșit soția. După ce a venit Ion Iacomi a venit
Poliția.
Aurel: -Nu. Nu a venit în ziua aia.
Soția spune: -Au venit, au strigat la poartă, Aurele, Aurele,
le-am spus că doarme, s-au prezentat și au întrebat ce a
prostie a postat el acolo. I-am spus că eu nu știu ce este ăla
Facebook. Era foarte nervos, foarte agitat. Bine că nu a ieși
Aurel. I-am spus: ce știu eu, domn primar? Eu nu am văzut
, nu am Facebook, de unde să știu eu? Mă chema la mașină
să-mi arate. I-am spus că nu vreau să văd eu așa ceva. A zis
că dacă nu se potolește îl dă în judecată.
Reporter: -Deci v-a amenințat cu judecata.
Aurel: -Da. Eu i-am spus să facă ce vrea. O perioadă am
închis contul meu. În momentul în care l-am pus pe Nițulică
la poza de profil, a venit Poliția. ,,Susțin Nițulică”, scria la
poza de profil. A venit o fată drăguță și a spus că trebuie să
dau o declarație.
Reporter: -Deci a venit Poliția Locală la dumneavoastră la
poartă și a zis că trebuie să dați o declarație pentru o postare
pe Facebook. Dumneavoastră, om cu probleme medicale,
psihice...
Reporter: -Poliția știa asta. Polițiștii erau toți grămadă...
5,6... Ea s-a așezat la calculator și a început să scrie pentru
că eu i-am spus că am probleme și nu pot să scriu. M-a
întrebat al cui este Facebookul... Normal, e un cont fals...nu
am numărul meu de telefon acolo, nu am
poze... Fata își făcea datoria...
Reporter: -Cum o chema pe fată?
Aurel: -Mădălina, Cătălina... nu știu că eu nu
țin minte... cu memoria...
Reporter: -V-a întrebat cineva dacă doriți un
pahar cu apă?
Aurel: -Nu. Mi-a pus mască. Eu mai trăgeam
de ea așa că am insuficiență respiratorie. Au
venit doi polițiști. Pe unu îl cunosc, este
prieten cu el. S-a așezat acolo și a început:
,,Ce, faci mișto de noi? Dă telefonul!... Nu
am telefonul la mine! Este acasă. Facebook
am pe calculator. A zis: ,,mergem la
calculator!,, Nu! A venit apoi Condruț și a
început...că mi-a venit și rău!
Reporter: -Ce voia Condruț? Ce căuta el acolo? Poliția e
apolitică, nu are voie să facă politică.
Aurel: -Ce politică? M-a făcut în tot felul! Mi-a fost rău
atunci! Fata și-a dat seama și le-a făcut semn să plece.
Reporter: -Dar ce v-a zis Condruț?
Aurel: -Mi-a zis că mă bagă la pușcărie, că-mi pune cătușele.
Eu m-am abținut că începusem să tremur. De multe ori îmi
vine rău și prin curte... Plâng.... Acum îmi vine să plâng...
Reporter: -Am înțeles... Nu vă puteți controla emoțiile...
Ușor. Fără grabă! E greu să retrăiți emoțiile... Nu v-au scos
puțin la aer? Nu v-au dat apă?
Aurel: -Fata m-a întrebat dacă mi-e rău și mi-a dat voie să
scot puțin masca că eram departe de ea.
Reporter: -Deci ăștia au sărit la dumneavoastră...
Aurel: -Vai de mine! Țipau și urlau de parcă.... Ei știu că am
mai avut o problemă cu ai lui Iacomi... noaptea, ca-n filme,
cu mașina, cu bâta, să mă omoare tot din cauză că l-am făcut
pe Ion prost și bețiv. Asta am pățit cu ei... Fata m-a adus
înapoi acasă. Imi mai revenisem.
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Reporter: -Și cine a dat declarație? Ați dat până la urmă?
Aurel: -Am dat la fata aia, da.
Reporter: -Deci dumneavoastră, om cunoscut cu probleme
medicale, probleme psihice, ați fost luat de poliție să dați
declarație pentru postarea unei caricaturi pe Facebook...
Când s-a petrecut asta?
Aurel: -Acum vreo două săptămâni am postat și alaltăieri
am dat declarația. M-a pus să scriu și cu mâna că declar nu
știu cum... o jumătate de oră am scris că tremura mâna, nu
am avut nici ochelari... Foarte greu am scris acolo că
declar... am scris ce a zis fata aia.
Reporter: -Deci dumneavoastră ați scris declarația sau fata?
Aurel: -A scris ea și mi-a citit de mai multe ori că eu nu
vedeam. Am întrebat ce vrea el...fata a zis că nu știe, că atât
i-a dat ordin și atât a făcut.
Reporter: -A vrut să vă intimideze...
Aurel: -Cred eu... Dar dacă eu nu luam tratament acum
puteam să fiu mort. Se putea întâmpla orice. Eu nu ies
singur din curte. Doar cu însoțitor.
Reporter: -Deci ceea ce au făcut agenții Poliției Locale din
Dor Mărunt este un lucru ilegal și imoral. Ei nu au voie să
facă așa ceva. Acest lucru nu trebuie să se mai repete. Vom
avea grijă să facem cunoscut ceea ce s-a întâmplat și modul
în care acești oameni acționează pentru că nu poate un
exemplu mai bun decât ceva real. Trebuie să arătăm pentru
a preîntâmpina să nu se mai întâmple. Ei nu au voie să vină
la dumneavoastră trimiși de primar la o persoană cunoscută
cu afecțiuni psihice, neurologice, când el nu este apt de a da
declarații, să-l abuzeze, să-l bruscheze și să-l umilească. Cât
ați stat acolo?
Aurel: -Două ore am
stat.Eu nu plec nicăieri....
numai însoțit pot să plec.
Am stat în căldura aia...
Când au venit m-a luat
tremuratul, am început
să plâng și am spus
,,Lăsați-mă în
pace!
Pune-mi
cătușele
și
lăsați-mă în pace! Poate,
dacă
vreți
să
mă
omorâți...,, Mă bucur că
am avut cui să spun!
Politia Dor Marunt, prin directa coordonare a lui Buraga
Costel, a luat declaratie scrisa unei persoane bolnave cu
handicap, stiut fiind, ca nu se afla in deplinatatea
facultatiilor mintale, prin care acesta recunoaste ca nu el a
scris pe Facebook, despre Ion Iacomi! Declaratia este scrisa
pentru a fi prezentata lui Iulian Iacomi, care o astepta la
sediul acestuia de la Hanul Rustic.
Agentii de la Politia Dor Marunt au vrut sa il trimita pe jos
acasa pe Aurel, insa doar inspiratia Catalinei (agenta), a
facut ca o drama sa nu se intample ( Aurel nu ajungea singur
acasa - nu se poate orienta spatial).
Condrut, cel care a abuzat si jignit cel mai rau persoana
audiata si retinuta ilegal, este un interlop marunt care nu
are ce sa caute cu uniforma pe el! Acesta stia de probleme
medicale ale omului, insa Condrut nu este om. Condrut este
orice altceva, dar om nu este! Gasiti aici imagini clare despre
Condrut: El este cel care era beat mort la volan! Condrut
este Seful SSI in Dor Marunt (cand este treaz- adica cand nu
este mort de beat).
-Doamne unde au ajuns! A ajuns Clanul Iacomi sa oprime
bolnavii Psihic? Este posibil un asa atentat asupra noastra a
tuturor? Sunt acestia oameni sau sunt doar niste bate?

Cap 2 Brigara
Operativa SSI nu
permite accesul in
Lehliu pentru un
grup de persoane
fara insotire MAI.
Dintre
aceste
persoane, Zeul, este
cel
care
dupa
articolul de ieri, cu
Zeul si Imparatul, din
Editia noastra online,
a capatat o atentie
sporita.
Cum pregatesti 3 luni de zile Operatiunea Crocobaurului in
episodul 3!
Cum castiga Zeul o batalie doar cu Buraga si Iulian, aducand
strabunicii mere in ep 3.

Obisnuiti cu talpa pe gat, sa tinem privirea in jos, am uitat
cum este sa privim cerul!
O poveste fantastica din lumea reala, cu Imparatul Iulian,
Zeul, Bunica si Unchiul.
In Lacomi Land multi au fugit, in cautarea unui trai mai
bun. A plecat fiecare pe unde a vazut cu ochii. Unii chiar si
azi pleaca la gara Lehliu cu geanta imprumutata, sa
munceasca in Anglia si Germania, pe ce-o fi!
Ei au nevoie de tine sa fii slab, umilit, resemnat si pleznit
peste fata in fiecare dimineata, daca ridici ochii din pamant!
Insa in Lacomi Land, exista un om, un om exceptional, un
rom, un…rom exceptional, un rom…cum altul nu am gasit
in intreaga imparatie Lacomi Land! Numele lui este Stan
Bucur, zis Gigi Zeu.
Gigi Zeu nu este un om, asa cum poate va puteti imagina.
Gigi Zeu este zeul meu, mai Roman decat toti Romanii
burtosi, cu afaceri de miliarde din zona care tac si dau spaga
Clanului Iacomii, este singurul Roman care a stat zid in fata
lui Iacomi Iulian si a spus: -Pe aici nu se trece!
Zece ani am urmarit acest personaj fabulos din Lacomi
Land, impreuna cu Bunica si Unchiul.
Gigi Zeu este un om mare, un exemplu pentru noi toti, un
etalon pentru comunitatea Roma, un om care timp de mai
bine de 14 ani a stat zid in fata Clanului, iar azi el poate sa
devina Zeul Tau!
In lumea fantastica din Lacomi Land, Gigi Zeu este un
personaj mitologic de exceptie, iar curajul, staruinta si
daruirea lui vor servi ca inspitatie pentru noi toti! In lumea
reala, Gigi este un OM, un OM mare pentru lupta cu
Clanurile! Are si Gigi pacatele lui, insa cu siguranta va da
socoteala, ca fiecare de altfel, pe lumea cealalalta, daca nu
aici.
Nu am gasit om de afaceri, persoana individuala, firma,
Prefect, Sef de Consiliu Judetean, Sef de Politie, care sa
lupte cu atata inversunare, convingere pentru drepturile lui
asa cum a facut-o Zeul!
Rezultatul?
Dupa 15 ani, Zeul meu a imbatranit luptand, insa sufletul
este la fel de viu ca la 20 de ani! Casa este inca in picioare,
gardul Imparatului mai este doar partial acolo, iar Zeul
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lupta… Si trimite in 2020 Zeul ravasel Imparatului de-i sar
basketii din picioare cand citeste, iar Prim Procur Banescu
Liliana scoate din sertaras plangerea….dupa x ani…
Iulian Iacomi, inca ii trimite amenintari, somatii, interlopi
acasa, insa in afara de faptul ca ia furat acestuia 2 ha de
teren acum intravilan, teren care a ajuns la Prio/ Bunge,
Imparatul nu a reusit sa treaca de Gigi. Nici sa-l sara nici sal ocoleasca! Cand se intalnesc fata in fata Imparatul nu-l
poate privi in ochi, tine capul in pamant, grohaie nervos,
insa ochii nu ii ridica!
Iar cand Gigi a depus ultimul raspuns la sediul Primariei
Lehliu, Iulian Iacomi a amutit!
Cum a ajuns Prim Procuror Banescu Liliana sa-l protejeje
un deceniu pe Iulian Iacomi de Gigi Zeu si cum dupa vizita
mea la Parchet cu Zeul de mana, doamna Prim Procuror da
drumul la dosarul lui Iulian dosit ani buni, numai in
urmatoarele 9 episoade, din reala lume a Dinastiei Iulian!
EP 1 - terenul de 100 m2
Gigi concesioneaza in Razvani 100 de m2 acum 20 de ani.
Pe teren, Gigi constuieste o casuta modesta din chirpici.
Imparatul, vrea sa dea terenul mai tarziu altor Interlopi din
Lacomi Land, asa ca incepe sa il toace pe Gigi.
Procese verbale de demolare, amenintari, si Hotarare de
consilui local prin care Imparatul ii anuleaza concesiunea!
Gigi lupta si lupta si lupta….
Insa imparatul nu ii demoleaza constructia, ii este frica, asa
ca construieste un gard din banii Primarie prin care
inconjoara casa lui Gigi! FARA POARTA!
Baneasca si Parchetul Calarasi blocheaza plangerile Zeului.
Gigi nu mai poate intra in casa, ca nu mai are pe unde, dar
lupta…. Interlopii suna si in 2020 pentru terenul de 100m2,
curg procesele Verbale de amenintare cu demolare,
telefoane, amenintari, insa casa Zeului sta si azi in picioare!
12 ani a stat Iulian Iacomi pe spatele Zeului cu coltii infipti,
insa Zeul meu a ramas in picioare si lupta cu armata
Imparatului in fiecare dimineata.
Cata ura trebuie sa ai, cata ura trebuie sa aduni pentru a
teroriza un om pentru 100m2, care in fapt si de drept sunt
ai lui? cum este sa dai o Hotarare de Consiliu Local, special
pentru a pedepsi un om?
Povestea lui Gigi Zeu in 10 episoade doar in Cotidianul
Experimentul Lehliu, cotidian dedicat exclusiv lumii
interlope din Lacomi Land si a Dinastiei Iulian.
Documente: sesizari si raspunsuri ale autoritatilor sunt
disponibile pe site-ul nostru www.experimentullehliu.ro:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-alimparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecarebatalie/

Buraga Costel, Sef MAI Lehliu Gara, o data aparut articolul
cu Zeul si Imparatul, a primit instructiuni clare de la Iulian
Iacomi de a urmari, controla si amenda pe oricine detine,
distribuie sau atinge Ziarul Experimentul Lehliu. Ziarul
Experimentul Lehliu devine Ziar de Rezistenta!
Astfel, in data zilei de 30.08.2020, Zeul, pleaca sa se plimbe
cu masina de un alb imaculat! Imediat ce ajunge in Lehliu,
acesta vede ca este urmarit de echipaje ale MAI, care prin
statie anuntau faptul ca masina Zeului este in miscare!
Astfel Zeul, ghidat de Bunica, ajunge pe strada din Lehliu
Gara la strabunica acestuia, sperand ca scapa ” de nebuni..”
Pacione da pe statie ca a vazut masina Zeului! Primeste
instructiuni prin Whatsupp de la Buraga sa mobilizeze toate
Echipajele din Oras pentru a opri masina Zeului.
Pacione, agent MAI opreste masina timp de cateva minute
departe de Zeu! La ora 11.55 ajunge Zeul in fata casei lui din
Lehliu (unde locuieste strabunica acestuia- o femeie la 75 de
ani)...
Continuarea articolului numai pe site-ul nostru
www.experimentullehliu.ro:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-alimparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecarebatalie/

La 12.08 ajunge echipajul MAI cu Bunescu si Agent ajutant
si blocheaza strada! Blocheaza circulatia! „- Te-am Prins!…”

Perchezitioneaza spatele masini si il ameninta pe Zeu cu
puscaria daca are ziarul la el. „- Deschide portbagajul sa
vada astia ca ma uit..”
La 11.58 scoate Zeul galeata cu mere!! El venise sa aduca
mere bunicii! Bunica il imbratiseaza!
MAI Lehliu prin Buraga Costel, mai cere Echipajului MAI
34764 al MAI Circulatie Calarasi sa participe la sicanarea lui
Stan Bucur. Acesta mai este oprit o data in trafic in drum
spre Dor Marunt ( 20 de minute mai tarziu), de MAI 34764,
unde i se spune sa nu mearga spre Dor Marunt! Imparatul
este suparat si este mai bine ca acesta sa faca cale introasa.

Asa se manifesta furia unui Imparat- gard fara poarta, sa nu
poata intra Zeul decat in zbor in casa
Cata ura poti sa aduni ca om, sa stai 20 de ani cu un intreg
aparat administrativ pentru a zdrobi un om?
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Trei Echipaje MAI sunt puse de Seful Politiei sa abuzeze un
om care nu a gresit cu nimic! Stan Bucur a fost umilit si
jignit de Pacione (bata lui Buraga), insa Stan Bucur a
raspuns frumos si politicos! Pacione a mai oprit Zeul si azi
31.08.2020 in drum spre Buzoieni, unde impreuna cu 4 alti
agenti! Acestia perchezitioneaza masina lui Stan Bucur, iar
Pacione il ameninta cu amenzi si puscaria daca mai merge
la Olandez!
Stan Bucur este un om abuzat, este omul caruia Imparatul
i-a luat aproape tot, pamantul, umilit si batjocorit de MAI si
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structurile de forta ale Statului Roman. Stan Bucur, lupta,
insa el nu este singur! Suntem si noi, Prostimea! Si mai este
un aspect: noi suntem multi, ei doar o mana!
Stan Bucur este Zeul meu, incet va deveni si Zeul Tau! -Nu
ai crezut, nu-i asa?
Fenomenal este cum catelul si copii se invarteau pe langa
Stan Bucur, cata inocenta.
CE FACEA IMPARATUL INTRE TIMP?
Iacomi Iulian a incercat sa stea de vorba cu mine, insa
telefonul lui era blocat. Eu eram la mormantul lui Hagiu
Marian, copilul de 13 ani care si-a gasit sfarsitul in lacul cu
perete vertical sapat de Ion Iacomi la Hristu Costel in Dalga
Gara.
Hagiu Marian, un copil balai, subtire si destept, era unul din
copii Familiei Hagiu, o familie sarmana, fara fantana in
curte, insa oameni curati si muncitori! Hagiu Marian,
muncea de 2-3 ani ca cioban 12-14 ore pe zi si colinda cat
este ziua de lunga campul cu oitele!
Eu, Cezar Petrescu si Costin Radulescu, doi Ingineri,
oameni cu educatie, ii dadeam lui Marian, pe camp de cate
ori ne intalneam cu el, apa, suc, banane, iar Costin ii dadea
haine si ii lua incaltari! Costin ii spunea mereu ca trebuie sa
se intoarca inapoi la scoala.
Hagiu Marian este gasit inecat in lacul sapat de Hristu
Costel, cu perete de 9 m inaltime vertical, fara a fi
imprejmuit cu gard! Acolo o data intrat, acolo ramaneai!
Din apa lacului nimeni nu poate iesi, nu ai de ce sa te agati,
peretele era vertical!
Hristu Costel, cel pe
pamantul caruia a fost
sapat lacul, ascunde
faptul ca lacul este a lui
si in ziua gasirii
cadavrului,
se
intalneste
cu
Ion
Iacomi si Joga Virgil si
realizeaza in fals un
contract
prin
care
justifica
in
fata
Procurorului faptul ca
terenul
este
al
primariei, ca lacul este
vechi si asta e… Insa
Procurorul
nu
a
intrebat nimic!
Imparatul Iulian, caricatura vesela

Procurorul preia moartea suspecta, insa face o ancheta in
bataie de joc! Cazul este ingropat rapid cu ajutorul
Parchetului Calarasi si al lui Dumitru Nicolae, Director ITM
la acel moment, care ajuta cu sfaturi
legat de cum sa nu fie cazul trecut ca
accident de munca…. …o zi mai tarziu
apare pe luciul apei o oita moarta…..
Cat costa viata unui copil in
Lacomi Land?
In Dalga Gara, viata unui copil
nu costa nimic!
Cat costa un Lacomi Land acoperirea
decesului unui Copil?
Cateva voturi la alegeri! Aici poate fi
Hristu Costel intrebat!
Imparatul suna!
Zeul si imparatul se alearga si nu se
gasesc, insa Zeul are hainuta bunicii si este invizibil!

Sa Spuna cineva ca undeva acolo, Dumnezeu nu le vede pe
toate!?

In tot Baraganul, singurii care ma suna sunt Zeul meu si
Imparatul lor! Binele si raul, la unul rad copii in jur, la altul
crucile si mortii, si mai grav ca nu stia ca Hagiu Marian este
copilul inecat in Dalga din cauza incomptentei CRIMINALE
a Clanului Iacomii. Oare doamna Prim Procuror Banescu
Liliana si Prim Procuror Xenofonte Purcarea cum dorm?
-Ingeri si demoni, forte antagonice exceptionale!
Iacomi Iulian, vrea sa vorbeasca intr-un cadru
LARGIT, vrea baie de public in PANDEMIE!
Am fost sa plang la capul lui Hagiu, asa cum fac de ceva
timp, asta pentru ca si eu sunt vinovat pentru ca nu m-am
implicta mai mult sa il scot de acolo! Plange si Costin, si nu
o data l-am vazut suspinand pentru baiatul asta care ii era
ca un copil!
Mormantul curat, ca o lacrima, era de fapt cel mai curat si
pamantul parea ieri pus! Parca a fost ieri! Pacat! Mare
pacat!
Oare Hristu Costel in afara de amenintari cu procese de
calomnie, va avea pana la sfarsitul vietii curaj sa-si ceara
iertare Doamnei Hagiu?
Iar Procurorul……hmmmmm….Procurorul asta!

-Stiai ca in Calarasi,
Procurorul are numere
unde poti sa il suni sa sa
il intrebi de stadiul unui
dosar? Le gasesti pe
site-ul
Parchetului
Calarasi.
Ei bine Procurorii pot fi
intrebati pe mail sau
telefonic de stadiul unor
dosare, ei pot sa iti
raspunda
daca
ai
sesizari de facut, pasii si
te vor ajuta. Daca mergi
la DNA, la depunere
primesti si un biletel.
Biletelul se da pe
principiul ca daca esti
caftit afara din sediu, (in cazul in care dosarul ajunge spre
competenta solutionare paratului, imediat ce iesi pe poarta
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DNA), si uiti ca ai fost la DNA, sa gasesti biletelul in buzunar
ulterior, sa sti pe unde ai fost si sa poti intreba de parcursul
dosarului! Daca ai fost subiectul unui abuz, poti sa ii suni!
Procurorul va avea grija de plangerea ta si nu o va trimite
paratului!
Acceseaza www.pna.ro daca vrei sa faci o sesizare.
„Dormi linistit, Procurorul vegheaza pentru tine”
Am depus si eu plangeri si dorm foarte linistit!
Foarte important: –Procurorul lor este si Procurorul tau sau
este doar Procurorul! Este Procurorul in Lacomi Land un
Procuror adevarat? Poti afla numai in extraordinarele
episoade ale Lumii Interlope din Lacomi Land.
Copii ale documentelor se pot vizualiza pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/27/procurorul-lor/

Ce-am gasit prin birou

Cum implica Gruparea Iacomi cadre MAI, acoperite prin
angajari fictive de Conducerea ISU Calarasi si Lehliu Gara.
O ancheta document care arata cum se fura la greu din banii
prostimii si cum Procurori se intrec sa acopere cazul!
Prezentul caz a ajuns printre altele la Parchet in Lehliu
Gara, unde a fost ingropat cu coperti cu tot.
Va prezentam in cele ce urmeaza fragmente din
plangerea penala transmisa catre Parchetul de pe
langa Judecatoria Calarasi / 05.05.2020
„Distinsa domnule Prim Procuror, prin prezenta dorim sa
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui (spre
competenta evaluare si solutionare):
1. -Plutonier Major Purcarea Mihai
- Plutonier adjunct Sef Ion Ciprian Tudorel
- Scriba Gabi - angajat Primarie Lehliu Gara
- Iulian Iacomi - Primar Lehliu Gara
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
- Constituire de grup infractional - Art. 367 alin 1 si
2 din Codul Penal.
- Infractiuni contra securitatii nationale art 394
Cod Penal (subminare economica).
VERII SI FAMILIA PURCARE
Pentru a intelege baza prezentei plangeri este necesar a lua
pe rand cativa membrii relevanti ai Clanului:
- Plutonier Major Purcarea Mihai - MAI Lehliu Gara
premiat si el in 2017.
- Plutonier adjunct Sef Ion Ciprian Tudorel - MAI
Lehliu Gara - comandant de echipaj și conducător
autospeciale în cadrul Secției de Pompieri Lehliu Gară promovat proaspat inainte de termen pe 02.12.2019 cu
ocazia Zilei Nationale.
- Scriba Gabi - angajat al Primariei Lehliu Gara (poza mai
jos)
DRENAREA BANULUI PUBLIC
Implicarea angajatiilor MAI in CLANUL IACOMI a
reprezentat si reprezinta pentru acestia o importanta veriga
a lantului infractional!
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Astfel prin intermediul SC Grand Construct SRL, fratii
IACOMI reusesc sa plaseze, alaturi de "primari prieteni" din
zona, lucrari in valoare de 625.000 euro unei firme
controlata de fratii NEMES (si ei implicati in mizerie pana
peste cap). Aceste lucrari, acordate direct prin telefon, sunt
realizate in totalitatea si integritatea lor in "bataie de joc"!
Deoarece a fost folosita doar pentru exemplificare, nu se va
intra in detalii, insa nu putem omite implicarea verilor
PURCAREA. Astfel, in loc sa realizeze lucrarile de
contructie primite in conformitate cu cerintele Primariei,
Familia PURCAREA preia executia la negru a lucrarii!
Astfel din 2018 pana in 2020 (in prezent), Fam. Purcarea
executa operatii de turnare in forme a dalelor de gard
pentru cimitire si punerea in opera la fata locului! Astfel,
Plutonier
Major
Purcarea Mihai - MAI
Lehliu Gara, impreuna cu
Plutonier adjunct Sef
Ion Ciprian Tudorel MAI Lehliu Gara comandant de echipaj și
conducător autospeciale în
cadrul Secției de Pompieri
Lehliu Gară si coordronator
(al gruparii), Purcarea
Mihai - angajat al
Primariei Lehliu Gara (poza mai sus), ajutati de doi
baieti din Dalga Gara si de un minor tot din Dalga Gara,
executa complexe lucrari de constructii in 6 sate arondate
Lehliu Gara si Dor Marunt. Mai jos foto cu cei doi copii /
minori la data executiei.
Astfel, la intelegere cu NEMES ZAHARIA care primeste
30% din lucrare, ION si IULIAN IACOMI care primesc 40%
din lucrare, ajung la intelegere si subcontracteaza un numar
impresionant de lucrari, lucrari care dreneaza bugetul
primariilor din zona cu 625.000 euro (conform SICAP),
prin acordare directa, in 18 luni de zile. Astfel, executantii
primesc 30% din devizul lucrarii!
Spre exemplu, pentru lucrarea de Reparatii gard cimitir Dor
Marunt se constata o valoare de deviz de 146.160 ron
echivalentul sumei de 30.450 euro. Pe 29.10.2019, are loc
oferirea contractului.
Extras SICAP: DA24231305,"Calarasi","COMUNA DOR
MARUNT(PRIMARIA DOR MARUNT)", "GRAND
CONSTRUCT", "Reparatii curente gard cimitir sat Dor
Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi",
"146,160.00", "29-OCT-2019 15:49:35", "3796730",
"11247791", "45342000-6". Ce presupune lucrarea? In mod
normal ar presupune executia unui gard la cimitirul Dor
Marunt Sat- lucrare executata cu un anumit set de cerinte
care sunt necesar a fi indeplinite. Angajatii MAI, la care
ajunge lucrarea, executa intr-un spatiu inchiriat de la Iulian
Iacomi, spatiu din Lehliu Gara, proprietatea de drept a
Primariei Lehliu Gara, de pe DJ34, fix langa Parchetul de pe

Experimentul Lehliu

langa Judecatoria Lehliu Gara, turnare a mii de placi de
beton pentru gardurile din toate comunele arondate lor.
Din inregistrariile ambientale pretul chiriei, practicate de
Iulian Iacomi pentru spatiul care de fapt nu-i apartine este
"subtire" de 1000ron/luna! Banii sunt lunar, impreuna cu
cei aferenti spagii pentru lucrariile luate sunt adusi de
Scriba Gabi la locuinta lui Iulin Iacomi (crinului 1) in punga
de plastic si lasati in casa acestuia. Purcarea intra cu punga
si iese fara din locuinta lui Iulian Iacomi in multiple zile din
2019!

Baietii de dimineata la munca (fara echipament de
protectie, fara acte, insa cu protectia oferita de Clanul
Iacomi pentru care lucreaza).
Baraca din imagine reprezinta spatiul la care distinsa
Doamna Banescu Liliana, Prim Procuror al Parchetului de
pe langa Judecatoria Lehliu Gara are vedere directa din
birou! Spaga pentru sediu este impartita de Iulian Iacomi si
Domocos, sef cooperatie. D-na Banescu cunoaste foarte
bine ceea ce se petrece in baraciile din spatele biroului sau,
insa ...tace...!
Aici se observa si masiniile CL-57-YBY si CL-03-XMW.
Relevant este ca "varul" Purcarea, CADRU MAI, este filat si
inregistrat cum cara luni de zile, in timpul programului sau
de lucru la unitatea unde lucreaza, cateva mii de panouri de
gard, iar descarcarea este facuta de oameni fara echipament
printre care si un MINOR!
In rechizitoriul pregatit de noi si inaintat catre unitatea
centrala, rechizitoriu care se refera strict la infractiuniile
economice ale gruparii, in limba engleza, exista 156 poze in
care printre altele arata, utilizarea "minorului" care
munceste cot la cot cu adultii cu toate ca este epuizat! Fapta
este de o gravitate extrema, iar situatia este imposibil de
catalogat! Astfel 2 cadre MAI, fac parte printre altele intrun complex sistem de furt si frauda, capabil sa dreneze
resursele urbei, cu o vivacitate greu de inchipuit! Valoare
contractului 30726 euro (conform SICAP).
Membrii retelei sunt inregistrati cand fac probe, legat de
care este cantitatea minima de ciment care poate fi folosita
in placi astfel incat acestea sa tina UN AN! Mai mult, acestia
utilizeaza var hidratat in loc de ciment, si in amestec cu
acesta pentru a reduce costurile! Lucrarea si gardul in toate
locatiile, reprezinta o palma data intregii comunitati, prin
bataia de joc, calitatea mizerabila si montajul "la panarama"
facut!

Aici forme de turnare in clar! De retinut ca acesti oameni,
au reusit sa construiasca zeci de mii de ml de gard
de proasta calitate si sa dreneze 280.000 euro in
2019 numai pe gard-uri!

Aspecte hilare : Se retine atentia Gruparii coordonata de
Plutonie adj Ion Ciprian Tudorel, de a reduce costul gardului!
Astfel, exista inregistrari in care acesta "negociaza" cu
diversi patroni de magazine alimentare "Pretul" la uleiul de
floarea soarelui, ulei pe care acestia il utilizeaza la ungerea
formelor de turnare! Ca la piata se targuiesc, pentru a obtine
pretul de 4 ron/litru!? Negocierea capata aspect tragiccomic, si trece ascultatorul printr-o totala stare euforica! O
data obtinut pretul, acesta (Tudorel) suna 4 persoane
pentru a le comunica "realizarea"! Aces Tudorel si Purcarea,
amandoi promovati de MAI si Medaliati, sunt fictivi! Ei
incaseaza bani de la Stat degeaba, in realitate trec pe la
munca foarte rar! Sunt acoperiti de conducere deoarece
acestia au gard-uri de facut. Pe langa faptele prezentate,
angajarea fictiva este o mica bobita! Acesti indivizi, nu
realizeaza importanta functiilor detinute de ei, pentru
comunitate, pentru Uniunea Europeana, pentru Uniforma,
pentru noi toti! Pentru o mana de bani, cu toate ca au salarii
bune, sunt dispusi sa-si vanda sufletul, si mai ales sa
colaboreze cu structuri criminale, care pot la un moment dat
"ATACA STRUCTURA EXISTENTA A STATULUI
ROMAN" prin atentate de tip terorist/de contra-spionaj si
sabotaj. De asemenea se constata in atasament 2 cum Plut
adj Ciprian Tudorel, este dispus in timpul programului de
serviciu, sa execute orice tip de gard la cerere! Pretul pe ml
este insa cel din SICAP! adica 280 ron/ml! Se observa si
incarcarea mare a acestora! Se lucreaza peste capacitate!
Ideea este ca intelegerea cu Sofian si Iulian Iacomi este de a
pastra preturiile pentru a nu strica piata!
Sofian este cel care aduce nisip-ul cu propriile camioane la
negru pentru lucrariile angajatiilor MAI. (Sofian este mana
dreapta a lui Iulian si Presedinte PSD Lehliu Gara).

-Dormi linistit, Buraga si Procurorul vegheaza!
Daca credeai ca Imparatul nu a impartit cu grija pavelele
scoase din Lehliu de la parc, atunci nu ai inteles nimic!
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Iulian Iacomi a stiut mereu cum sa dea celor credinciosi,
ceea ce nu a fost si nu este al lui si mai important, ceea ce nu
are el nevoie!
O alta masina de pavele se afla pe strada Zefirului, spre
camp la Andronescu Sandu, zis (Dihot Sandu), membru al
gruparii Iacomi si ginerele lui Ghita Plesca!
Andronescu Sandu este pensionat insa cumuleaza pensia cu
salariul de la Ambulanta Lehliu Gara unde este si sofer!
Sotia, Lenuta, este angajata la Ecoaqua si are grija sa
primesti apa curata lacrima la robinet!
Asa arata filtrul de apa de la
masina de spalat din blocul de
garsoniere de langa Liceul din
Lehliu. Poza trimisa noua de un
locatar! La doua saptamani de la
montaj!
Razvanenii si Lehlienii nu au
nevoie de trotuare si strazi pavate cu dale si borduri! Dar cei
din Buzoieni? Ele sunt matrasite la apropiatii lui Iulian
Iacomi!
La Ecoaqua, unde primaria are un cuvant greu de spus,
mai lucreaza si sotia lui Florin, d-na A. Lenuta, de la
Serviciul de Evidenta a Populatiei- Politia Lehliu Gara.
Oare in Razvani aceste borduri de ce nu ajung? Sunt
Romanii din Razvani mai Putini Romani decat oamenii
Imparatului?
Nea Sandu este suparat! Cu pavelele de la el se poate face
un trotuar de aproximativ 200ml pe un metru latime!
Acesta este un mecanism simplu de praduiala, prin care
membrii Gruparii sunt rasplatiti pentru fidelitate! (din
banii tai!).
Atata timp cat Buraga Costel,
Sef Sectie Politie Lehliu Gara,
nu primeste o sesizare de la
Lehlieni, legat de aceste
pavele, incet, incet, incet, ….,
te vand si pe tine!
Pavelele sunt descarcate pe
terenul proprietate, nu pe
terenul public, ceea ce
schimba
incadrarea
(informatie pentru domnul
Comandant Buraga).
Nea Sandu si moartea cu coasa,
in vacanta!

La varsta de 4 ani, am un accident de masina si am nevoie
de transplant de sange. Singura salvare vine de la Nicolae,
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tigan, marunt si slabut, cam la 1,60 inaltime, care ma ia de
mana si-mi spune ca totul o sa fie bine! Incepe operatia.
Doctorul zicea ca am 1% sanse sa raman cu picioarele
intregi!
Operatia de 6 ore, nu se mai termina! Medicii mai au nevoie
de sange, Niculaei zice iar: -Dau eu, luati de la mine! Intra
iar in sala, mancase doua felii de paine intre timp! Medicul
ii spune ca risca sa lesine sau mai rau, insa nu ii pasa! Mai
da aproape un litru si lesina, isi pierde cunostinta langa
mine.
Mama pierde sarcina din cauza accidentului, era in alt
salon, era rau!
Dupa 7 ore, medicii din Medgidia, reusesc o minune pentru
acea vreme! -Refac picioarele si pun in gips ambele picioare.
Sase luni mai tarziu, tata, maistru constructor, ma ia cu el
sa mergem la Niculaie sa-i multumim!
Niculaie este tigan, avea 4 copii de varsta mea, frumosi si
ageri ca niste draci! Dupa ce plang jumatate de ora unul pe
umerii celuilalt, tata vrea sa il ajute cu bani sa-si termine
casa. Avea o caramida de bani, multi, iar Niculaie era
sarman, asta in timp ce eu ma jucam cu copii lui Niculaie in
tarana „turca”, un joc cu bete.
Nici nu a vrut sa auda Niculaie si dupa saptamani de
rugaminti insistente a acceptat sa vine tata si umar la umar
sa il ajute sa termine casa care la acel moment nu era gata.
-Asa am devenit tigan si eu!
Niculaie, un Rom, tata a patru copii, si-a riscat viata pentru
a o salva pe a mea!
Tiganca o mama exceptionala!
Am copilarit si la bunicii din Navodari, tot printre tigani,
lipoveni, turci si romani. Am prins nuntiile facute de tigani
cu copile de 10 ani si baieti de 11 ani, vanzarea fetelor pe
salbe de banuti de aur si fripturile de cal de care nu m-am
putut atinge de mic (iubesc caii!).
Cu bunicul intram in casele tiganiilor, el le zugravea
camerele si vedeam cat de greu era pentru tiganca sa ofere
celor mici si numerosi cele necesare traiului. Copii stateau
pe langa bunica tiganca, ca puii pe langa closca. Diferenta
intre bunica mea si bunica tiganca era ca tiganii erau
amarati rau, saraci lipiti, si tiganca trebuia sa faca minuni!
Faceau mere zaharisite, susane, si multe altele, ne bateam
pe ele..! Tiganca trebuia sa faca din putin mult, mereu, si ei
nu aveau ceea ce aveau Romanii. Erau discriminati si
atunci, sunt discriminati si acum, o realitate trista!
Cati dintre voi ati intrat in curtea unor tigani sa observati
caldura tigancii in preajma copiilor, caldura bunicii tiganci
cand strange nepotii in brate?
Mama tiganca este la fel de iubitoare ca orice Mama si asta
pentru ca indiferent de detalii, mama reprezinta cheia
evolutiei noastre, a societatii, element care trebuie respectat
si protejat de noi toti!
Anii au trecut si tiganii au luptat sa se integreze, insa in fapt,
ei au fost si inca sunt respinsi de societate, izolati, bagati in
colt, tiganii au trebuit sa lupte sa supravietuiasca. Problema
cea mai mare- educatia- saracia- lipsa locurilor de munca!
Inca actuala, esecul ridicarii sociale a tiganului, a Romului,
este de fapt esecul nostru al tuturor!
La Calarasi
In Calarasi, acum cateva saptamani, in perioada vacantei, la
Notar, in parterul blocului cu apartamentul explodat, eu si
30 de tigani! Tiganii mei veneau fiecare cu cate doi martori,
pentru hartii sa poata pleca din tara, sa-si faca pasapoarte.
Pentru ca nu stiau sa scrie, aveau nevoie de doi martori. Eu
nu intelegeam ce fac toti acolo!
Cand am realizat dimensiunea, cand am inteles de ce sunt
atatia, toti tineri, analfabeti, am iesit afara si am plans! -
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Doamne, cum de ne induri! Tare dureros! Ce esec, al nostru
al tuturor! Notara mi-a spus: ” -Sunt sute zilnic”..
Acum cateva zile a iesit Ludovic Orban, dupa o vizita fulger
la Calarasi si Oltenita sa spuna, ca ” sunt unii care umbla cu
chimirul plin noaptea sa cumpere voturi”. Nu Stie Orban ca
vizitele la Calarasi sunt cele care ii incheie cariera politica!
Cand esti imbuibat si angajat la Pompieri pe 7000 ron, la
Lehliu Gara, sef de Echipaj, medaliat o data la doi ani, fara
sa mergi la munca, cand conduci 5 masini si esti satul, ai 3
apartamente, este usor sa faci politica si sa judeci! Cum ii
spui tu asta, unui om care nu are bani de paine si care se
gandeste ca nu ii ajunge sa ia un suc la copil si ghiozdan sa
il trimita la scoala? Crede oare Ludovic sau Ciolacu sau
Ponta, ca pentru cel ce vinde votul, are importanta cine
conduce? El oricum nu vede nici un progres indiferent cine
vine la putere!
Cum judeci tu pe cel ce vinde, cand el de fapt lupta sa
supravietuiasca?
In Razvani, in lipsa Procurorului, Justitiei, si cu directa
complicitate a structurilor MAI in ultimii 30 de ani, tigani
au fost abandonati! Fiecare a trebuit sa se descurce cum a
putut! Care pe afara care aici, asa au aparut Clanurile! La fel
Romanii, au luat calea emigrarii in masa!
Clanurile, au aparut ca o necesitate, ele sunt de fapt familii
bine inchegate si organizate; pe masura ce faptele rele au
ramas nepedepsite sau pedepsite sumar, iertate.
Astfel, o data nepedepsiti, la fel ca in cazul lui Ion si Iulian
Iacomi, tiganii, au inceput sa faca si mai multe rele, si mai
multe, ca daca tot nu sunt pedepsite! La fel si Romanii, si ei
formati pe structura de clan- cei din lumea politica in
special!
Asa au ajuns sa ii sune Politia cand intra in Razvani sa le
ceara voie?! Dar relatia de prietenie este mult mai larga si
poate fi doar explicata prin esecul Justitiei de a Judeca,
esecul Procurorului de a face Justitie si cel mai important,
ESECUL CLASEI POLITICE CARE A ABANDONAT
MINORITATEA ROMA DAR SI PE ROMANI.
Dar tiganii, romii, au devenit mai numerosi, au inceput sa
nu mai fie o minoritate, insa tot in subsolul societatii sunt
tinuti, si nicaieri nu poti vedea mai bine decat in Razvani, ce
inseamna acest lucru.
In timp ce in Ogoru, Ion si Iulian au asfaltat pana si drumul
la cimitir, pe care nu trece nimeni, in Razvani, sat tinut in
Epoca de Piatra, nu ai strop de asfalt, trotuar, …, doar
Razvaneni, in Buzoieni dezastru, dar taxele de oras
European!
Pe starzi, zburda copii si strazile sunt pline de chihotele lor,
iar tiganii se uita deosebit se suspect si atent la fiecare
trecator. Cu bate si topoare, sabii, rangi si altele, tiganii din
Clanuri, sunt gata imediat sa sigileze o strada cu masini, in
caz ca sunt atacati, si chiar Iulian Iacomi, a trimis o brigada
in urma cu ceva ani, sa rezolve (pedepseasca) pe unii care
nu au votat cu el, unde s-au luptat cu tiganii ca in filmele lui
Tarantino, cu rangi, topoare, bate, etc.
In loc sa aiba cateva fabricute, unde sa lucreze cu toti, ei sunt
impinsi treptat catre periferia societatii, analfabetism si
infractionalitate. Ajung in puscarii si ies repede!
Vin la ei la vot sa ii cumpere! Atat doar!
In Razvani, un Procuror in 2 ore strange si curata Razvani
si ii baga pe toti in doua dube (insa sa ii duca departe)!
Pentru 20 de oameni, o comunitate sufera cumplit!
Deosebit de violenti si constienti ca nu le face nimeni nimic,
tiganii in toata Romania, se bat cu bate, topoare, rangi ziua
in amiaza mare, iar Politistul este de fapt cu mainile goale si
mai bine nu se baga! Faptele antisociale sunt nepedepsite,
pentru ca in 30 de ani clasa politica, condusa de plosnite si
lichele, care si-au schimbat haina la fiecare ciclu de alegeri,

au stalcit in asa hal Legiile Romaniei, ca Justitia a devenit o
gluma proasta, DNA un apendic inutil, care nu impune
respect.
O data influentata politic, Justitia isi pierde rolul
de coagulant social! Incet, apare fragmentarea
societatii si segregarea!
Romania si Bulgaria, reprezinta o uriasa problema pentru
Uniunea Europeana, pentru ca sunt tari in care Justitia nu
mai are relevanta, sunt conduse de benzi de Crima
Organizata, intinse pe toate palierele unde sunt bani.
Oamenii nu mai au un partener, au un opresor, sunt jefuiti.
Nicaieri nu este mai clara aceasta stare de fapt decat la
Lehliu Gara! Prin stalcirea legiilor, Spitalul Orasenesc este
transformat intr-o cocina si condus de un Primar
eminamente rau si hot, Liceul, condus de sotia celui pus de
Primar la Ocolul Silvic, devine un cotet, in care numai scoala
nu se face, Scolile si Gradinitele sunt infestate de frica si
controlate tot de Primar si rubedenii, furate si jefuite, alte
institutii sunt controlate tot de primar, bugetele, investitiile,
totul se invarte in jurul unui om! Drama face ca acest OM,
este eminamente RAU si mereu acelasi, preocupat doar de
propria bunastare!
Judetul Calarasi este un esec! Orasul Calarasi este un esec,
arata de 1000 de ori mai rau ca Luanda capitala Angolei!
Impinsi catre marginea societatii, multi dintre Romii din
Razvani, aleg munca si drumul lung catre Bucuresti sau
afara! Multi, multi, mult prea multi! Zilnic sute merg la
munca! Stiai ca 35 de Razvaneni din Clanuri fac fapte ilegale
grave! Pentru ei sufera toti!
Ne suparam ca vand voturi, insa nu a fost unul sa vorbeasca
cu tiganii sincer! Sa ii ajute la nivel Guvernamental cu o
strategie de eliminare a saraciei, de eliminare a
analfabetismului, o strategie de dezvolare economica reala!
Nu vorbe si bani aruncati la alegeri! Aceleasi strategii sunt
necesare si pentru noi toti, nu doar pentru ei!
-Cine sa faca asa ceva PSD? PNL? USR? Ponta, Orban,
Ciolacu, Iacomi, Gogosel?
Pentru o viata mai buna, Romii vor trebui sa inteleaga ca
dincolo de nevoia imediata au o datorie si fata de noi ceilalti,
iar noi sa intelegem ca ei sunt fratii nostrii iar Romanul din
tine si Tiganul din mine sunt unul si acelasi om.
Mandria tiganului
De mic, am vazut tiganii chinuiti si dati la o parte, batuti de
militie degeaba, asa ca atunci cand au crescut, au facut
eforturi exceptionale sa se integreze, in ceea ce ei vedeau in
jur ca normal! Si-au pierdut portul, salbele, in parte
identitatea, limba, dar sufletul nu! Au ramas la fel de
mandri ca noi ceilalti, poate chiar putin mai mult! Au
invatat sa faca afeceri, meserii, au plecat afara si dusi au
fost! Cand facea cumnatul meu casa, in Navodari de 6m
inaltime, Noni, tiganul meu, cu care am copilarit, a construit
si el si nu a pus capacul la casa pana cand cumnatul nu a pus
primul. apoi a inaltat acoperisul cu 1 m, peste al lui! A avut
el ambitia asta si asta spune mult! A suferit si era chinuit si
jignit si la scoala ca era tigan, dar a inghitit si a mers mai
departe!
Si tiganul si romanul, au suferit impreuna si suntem frati,
cu buni si cu rai, si va depinde de noi toti, de capii de familii,
de clanuri, daca vor avea puterea sa spuna nu cumpararii
voturilor in Razvani!
Cu totii suferim, apa din fantani este otravita, copii se
imbolnavesc, traiesc ca in Congo, iar sefii de Clanuri au
gresit ca au acceptat vanzare voturilor! Vor avea oare
Razvanenii puterea sa rupa lantul coruptiei la alegerile care
vin? Sa voteze fiecare asa cum considera portivit?! Sa stea
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familiile de Romi impreuna si sa vorbeasca? Si ei sunt la fel
de dezbinati cum suntem si noi! Stiai?
Eu zic ca da! Si stiu ce spun!
Daca nu pentru noi macar pentru copiii nostri, pentru o
viata mai buna sa luptam, sa le lasam ceva mai bun, mai
nobil, mai curat, sa ii invatam rspectul si sa ii educam, ca
maxima prioritate!
Ii dedic intregul set de articole care urmeaza lui Nicolaie.

locuri de munca, poate ajuta la dezvoltarea durabila a
Baraganului, a Orasului Lehliu, alaturi de Prio!
Astfel in 2011, se acorda o linie de Credit, scrisori de
garantie de la un grup de investitori dornici sa investeasca
in zona Lehliu Gara-Dor Marunt, 65 milioane de Euro, in
prima faza! Este inceputa activitatea de monitorizare
detaliata a zonei Lehliu Gara, dar si transformarea lui Iulian
Iacomi in Imparat!
https://www.wall-street.ro/articol/Turism/109521/Proiect-turistic-de65-mil-euro-la-Dor-Marunt.html

„Comisia Europeană (EC) este o instituție a Uniunii
Europene, responsabilă cu întocmirea propunerilor
legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea
tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE”.
In 2005-2007, Martifer SGPS SA, firma Portugheza, cu
operatii printre altele in Angola si cunoscuta pentru practici
mai putin ortodoxe, cauta o locatie pentru o Rafinarie
(fabrica) de Biodiesel.

Se urmarea infiintarea unui Parteneriat Public Privat,
avand in spate Masina Financiara Europeana, prin care
Industria Ecvestra (cai si cabaline) era pusa pe picioare in
Romania pe modelul legislatiei din UK. 65 milioane de
Euro, pachete legislative pentru a ajuta crescatorii de cai,
infiintarea in parteneriat Public- Privat de Hipodrom la dor
Marunt sau Lehliu, renovarea celor existente (cel de la
Ploiesti de exemplu), etc. Pe scurt 3000 locuri de munca in
3 ani, la nivel national- 1000 in zona Lehliu, bani
nerambursabili, fara obligatii pentru Statul Roman!
La Lehliu, Iulian Iacomi, a spus ca ceva teren ar fi, insa din
dragoste pentru Portughezi, a zis ca ” nu prea mai este
mult”! ” Se uita secretara si vede ce teren mai gaseste..”
La Dor Marunt, proiectul se blocheaza la Romsilva, care
detine cele 300+ ha ale fostei herghelii!
Singurul interesat la Dor Marunt, primarul de atunci Dl
Nitulica! au avut loc mese rotunde cu Ministerele, Senatori,
Romsilva, Asociatii, Primarii, etc! A existat o singura
problema in demesrul Olandezilor: Lipsea spaga!
Si acum pe acest teren (al hergheliei Dor Marunt), cresc
cereale, linistite! La Lehliu Gara, pe terenul care apartine
acum Rafinariei, cresc buruieniile! Discutiile Petrochem cu
Primaria se blocheaza, ca Olandezii nu „dau spaga” !
Apa deversata pe camp in rigole la Prio 2012, aproape
epurata!
Rafinaria (fabrica), are nevoie de o cantitate de apa
de 5 ori mai mare decat consumul total al orasului
Lehliu Gara, in fiecare zi de functionare.

Acestia se lipesc aparent intamplator de Iulian Iacomi si
Lehliu Gara. Un satuc cu statut de orasel, Lehliu Gara
arăta si arata rau, acum insa, arata mai rau ca atunci!
Uniunea Europeana, observa incepand cu 2007 derapajul si
cunoscand faptul ca este imposibila operarea unui plant de
Biodiesel, de mare capacitate, fara a avea o mare cantitate
de apa la dispozitie, un rau spre exemplu, fara o statie de
epurare moderna, impactul asupra mediului inconjurator,
asupra populatiei este unul devastator! Uniunea sprijina
investitia care aduce locuri de munca, dar in ceea ce priveste
conditiile de mediu, responsabilitatea revine Romaniei, ca
stat suveran!
Drept urmare, prin mecanismele Uniunii, este tras un
semnal de alarma, iar Institutiile din Romania sunt puse in
garda (degeaba) legat de cerintele esentiale ale infiintarii
unui astfel de plant, intr-o zona lipsita de sursa de apa
constanta (existenta unui rau), precum si de consecintele pe
termen mediu si lung ( pe parte de mediu) in cazul infiintarii
unei astfel de rafinarii.
Alternativa
In 2011, Prin SC Petrochem Technologies SRL, un Grup
coordonat de una din entitatile UE, decide oferirea unei
alternative zonei Lehliu Gara si in urma unei atente analize,
este identificata o bresa care cu sprijinul EU, poate aduce
46

„La recepţia fabricii, circa 1,5% din valoarea investiţiei va
merge ca taxă la bugetul oraşului, bani pe care primarul
Iulian Iacomi spune că îi va investi în infrastructură. „Nici
nu ne gândeam la aşa ceva. Toţi banii vor merge în apă,
canalizare, gaze”, a spus primarul. Potrivit acestuia, singura
facilitate oferită a fost aceea că pentru terenul cumpărat de
la consiliul local s-a plătit „un preţ simbolic” Sursa EVZ (
Asa a fost, toti banii au mers la……..)
La Lehliu existau si exista inca 7 probleme:
1) Terenul si anume faptul ca este necesar un teren de 1050ha de inceput, fara a pune terenul necesar pentru culturi
(materie prima). La Lehliu Gara, singura bucata de teren cat
de cat mai mare, care se preteaza este cea actuala ( pe care
se afla rafinaria)! Pentru „un pret simbolic” pb a fost
rezolvata! Acest „simbolic” reprezinta un element hilar,
transfigurat! Ulterior, tot din dragoste salbatica pentru
Prio, acesta le-a aranjat inca cateva zeci de hectare, sa aiba
oamenii de extindere!
2) Rafinaria (fabrica) are un necesar de apa de 2000m3 apa
pe zi! aproximativ de 4 ori consumul intregului oras cu
localitatile limitrofe. Pentru a acoperi necesarul de apa au
fost sapate 5 puturi de mare adancime, care colecteaza si
apa din primele doua panze freatice. Primarul Iacomi
Iulian, fericit, a fost de acord si cu acest mic amanunt, chiar
daca in apropiere nu exista rauri care sa asigure un astfel de
debit de apa!
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Rafinaria utilizeaza o cantitate mare de compusi chimici (
aprox 10.000 tone anual- real), compusi care nu trebuie sa
ajunga in mediul inconjurator, dar ajung! Primarul Iulian
Iacomi, a fost de acord sa arunce toata apa cu reziduri
chimice direct pe camp si sub podul de pe A2, ani buni,
langa statia de epurare. 700m3 de apa cu reziduri pe zi,
aruncata direct pe camp! timp de ani si ani… si totul intra in
sol si in panza freatica!

Iulian Iacomi, cu banii de la Rafinarie iti plateste tie la
alegeri votul, cash, pesin, sa ai ce sa mananci o zi!
6) Primarul PRIO al PSDNL – vom reveni aici- pion cheiei
in ecuatia profitului, fara de care Prio inchide maine la
7.00am!
7) Capusarea Rafinariei prin firmele de transport
(camioane) + posturi. (episoadele urmatoare).
APELE UZATE
Apele uzate (supa chimica) sunt din 2013 deversate printro teava incompatibila cu continutul chimic deversat,
construita ilegal, fara avizele necesare, cu proiect facut ” a la
Lehliu”, in sistemul de canalizare al Orasului! Primarul
Iulian Iacomi, noaptea nu doarme pana cand nu este sigur
ca tu ai un loc bun de munca! Pentru tine a fost de acord
Primarul, sa verse toata mizeria rafinariei in sistemul de
Canalizare, sa ai de lucru, sa-ti fie bine!

Pe langa acesti compusi chimici, mai exista o alta
sumedenie care pot fi gasiti pe site-ul nostru, la adresa:

Legarea Bunge la sistemul de canalizare al Orasului
Acizii si soda caustica, bazele, inhibatorii de coroziune,
metalele grele, au distrus sistemul de canalizare.
Ulterior, statia de Epurare este renovata, ” la inalte culmi”,
dar Bunge deverseaza tot partial epurat! Si azi, din motive
economice, Epurarea Prio NU FUNCTIONEAZA. Cate
milioane de euro fac ei economie anual? …. multe….

https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliuincredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/

Documentul din 2019 difera de cel din 2010 de exemplu, in
sensul ca nu mai apar toti compusii chimici utilizati ( unii
compusi se pierd pe drum…dar vom reveni asupra acestui
aspect).
3) Rafinaria nu are statie de epurare, dar Iulian Iacomi, ii
lasa sa arunce totul pe camp, din dragoste pentru tine! Supa
chimica intra in panza freatica, contamineaza solul si
cursurile de apa si azi!
4) Rafinaria utilizeaza cuptoare pentru abur, cuptoare la
care foloseste cojile prin incinerare (cojile semintelor).
Iulian Iacomi, pana in ziua de azi 14.09.2020, de la
infiintarea Rafinariei, le-a permis celor de la Bunge / Prio,
din dragoste pentru tine, sa scoata noaptea filtrele, mai ales
vineri, sambata si duminica. Economia la filtre se traduce in
2 milioane de euro pe an! Economie la costuri! Rezultatul:
Dupa un deceniu, copacii se usuca, valoarea noxelor in zona
este (pentru cine stie si masoara), „pe inalte culmi”, vorba
doamnei director de la Scoala nr 1 din Dor Marunt!

Apa contaminata
de la Prio
deversata direct
pe camp in rigole2010.

Apa contmainata
de la Rafinarie
2011

Poza 2011- Apa
deversata pe
rigole langa Prio.

5) Problema avizelor, autorizatiilor, actelor….
Le rezolva Iulian Iacomi, prin insurubarea la Ecoaqua, la
Agentia de protectie a Mediului, Garda de Mediu, Apele
Romane, a unui urias sir de rubedenii si prieteni! Din
dragoste pentru tine, Rafinaria produce pe pierdere de 10
ani+.

Toate aceste magarii, acest genocid, este cunoscut de toti!
Toti mint, de la Garda de Mediu, la Apele Romane,
Prefectura, Prio/ Bunge, toti! Cel mai vinovat este insa
Procurorul! El este cel care a ingropat toate dosarele legate
de DEZASTRUL ECOLOGIC DIN LEHLIU!
Rafinaria varsa nederanjata, in sistemul de canalizare al
Orasului, supa chimica, cu o partiala curatare de
hidrocarburi, restul prin pompare in statia de epurare, care
o varsa direct in firul de apa! De 10 ani+..
Pe acte, totul brici, realitatea este alta!
Va prezentam pe site-ul nostru raportul de
incercari efectuat la Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala,
pentru apa uzata si namol!
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliuincredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/

Dezastrul Ecologic de la Lehliu este cunoscut de toti,
inclusiv de Ciolacu si Ludovic Orban, iar din Februarie,
Orban a primit spre competenta solutionare si informare si
situatia cu Lacurile!
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Pentru cine nu stie, Slamul de rafinarie si namolul de statie
NU AU CE SA CAUTE DEVERSATE IN APA (IN LAC)!

pentru frumoasa slujba, din care va atasam cateva
fragmente.

Cum arata Reporterul novice si sincer care se duce
la lac sa vada cum arata crapii somonati la Lehliu
in apa?
Pai… nu ia manusi chimice! Merge cu mainile goale si doua
sticle goale, el nu se astepta sa gaseasca namol de rafinarie
deversat din statie in apa! El este sincer, are telefonul si un
reportofon! Vara, merge cu sandale!
Namol de statie in rau? Pai nu trebuia sa fie utilizat in
agricultura? Este ilegala deversarea!
Supa Chimica din Lehliu, reprezinta o bomba ecologica, iar
Lehlianul tot insista sa „nu moara”! Incredibila rezilienta
acestuia!
Pe site-ul nostru puteti viziona video-uri realizate la 300m
de statia de epurare, unde Prio deverseaza noaptea fara
epurare la liber 365 zile pe an:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliuincredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/

-Doamne ajuta!
Mica selectie din slujba de binecuvantare!

CONCLUZII:
Prio deverseaza cu o economie operationala de 3 milioane
de EURO pe an, noaptea ca hotii, 700m3 de deseuri chimice
si apa in camp, cu o epurare de forma a ceea ce pluteste!
Acest slam de rafinarie, tot plin de metale grele ajunge in
lac!
In apa deversata concentratii de azot amoniacal de
60 de ori mai mare, concentratii de azot total de 12
ori mai mare decat limita admisa, Azotati 80% mai
mare decat limita legala, sulfuri si hidrogen
sulfurat de 20 de ori mai mare decat nivelul legal,
foasfor de 9 ori mai mare concentratia decat limita
legala, aluminiu de 20 de ori mai mare decat limita
legala, cupru de 8 ori mai mare concentratia decat
maxim admis, plumb, de 2 ori peste limita legala,
Zinc, Mangan, peste limita legala, fier total
118mg/l!
Prio scoate filtrele si realizeaza aproximativ 1,5 milioane de
Euro economie anual, la cuptoarele cu coaja, cuptoare care
in mod normal nu ar trebui sa mai functioneze! (exista gaz,
dar este scump..)
Statia de Epurare din Lehliu, infestata de Clanul Iacomi, tot
la misto, epureaza, in fapt deverseaza tot partial epurat (tot
din motive de cost!). Slamul si noroiul de statie tot in apa
curgatoare ajung!
Totul ajunge la tine la robinet, in cana, la copii, in fantana,
in peste, etc.
In mijlocul Baraganului, ai parte de aer ca la „Copsa Mica”
in vremurile bune!
Ludovic Orban si Ciolacu te iubesc si iti doresc numai bine!
Dormi linistit, Procurorul vegheaza!
Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro

In prezenta Preotului Paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Gură
de Aur” din Dor Marunt: Parintele Sorin Ioan Staicu, ieri
seara, a tinut o slujba pentru binecuvantarea redactiei si a
Cotidianului nostru. Ii multumim pe aceasta cale Parintelui,
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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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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi
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Cati sclaveti incap intr-un
Duster MADR?... pg.13

Romania esueaza, alaturi de Bugaria, spre
mlastina coruptiei generalizate, a furtului
legalizat, bine legiferat, prin care imposibilul
si imoralul devine posibil si realitate zilnica.
„Toată lumea ştie că cine merge în
administraţia locală este un „om făcut“
pentru el şi eventual pentru următoarele lui
generaţii. Administraţia locală şi în general
politică este de fapt canalul prin care ultimii
din clasă, băieţii de nota 6, că tot e acum în
vogă expresia, oameni cu bacalaureatul la 30
de ani precum Vanghelie & Co ajung în faţă,
la împărţirea resurselor publice. „Băieţii“ de
10 din clasă, ce să facă, pleacă să lucreze la NASA sau la Google. Continuarea
la PAGINA 2

La Lehliu Gara exista o situatie exceptionala, unica in Romania! O Grupare de
Crima Organizata, cu sprijinul total al structurilor MAI-ISU si al Parchetului
de pe langa Tribunalul Lehliu Gara, jefuiesc locuitorii orasului de votul
constitutional, exercitand exceptionale presiuni, asupra oamenilor amarati,
oropsiti, cu handicap, batrani, pentru a vota cu liderul organizatiei!
Imparatul Iulian nu a iesit Primar votat de tine! El nu este
primarul tau! El a iesit primar prin furt, cu ajutorul MAI!
Continuarea la PAGINA 3

Putreziciunea de sub pres, sclavetii si
noi toti! Nota radactorului: Acest articol
este destinat exclusiv lumii Interlope! Daca
suferi, ai probleme cu inima sau nu esti
interlop, este mai bine sa nu citesti mai
departe! Plangerile cu privire la fapte penale
sunt ascunse de către procurori, casate și
aruncate in sertare adanci. In acest episod nu
voi detalia faptele lor, dar numele și faptele
șefului Procurorilor vor ocupa un alt articol!
. Continuarea a PAGINA 4

Din surse si structuri, si asta din cauza faptului ca la Calarasi, au fost date
instructiuni clare, de a nu se oferi numarul real de flotanti celor care solicita,
la Lehliu Gara ne apropiem de 800 de votanti adusi de Iulian Iacomi sa voteze
cu el. Se face flotanta la foc automat! Flotantii vor vota in 2 locuri , adica si in
localitatea de resedinta, chiar daca operatorul de tableta va informa votantul
legat de aspectele legale ale faptei. . Continuarea la PAGINA 12

Ingerii Mortii in Lacomi Land
au nume de oameni... pg. 16

Sclavetii nu sunt doar la ISU Calarasi, ei
sunt si la MADR Bucuresti! Aceasta
institutie este condusa tot de interlopi,
adica mai precis de neamul lui Barca,
membru al Clanului Iacomi! Barca
Constantin a oferit Clanului Iacomi
avantaje extraordinare si protectie in
relatia cu APIA si MADR! In data de
24.09.2020, Barca Constantin, director
APIA si nepotul lui Barca Sandu din Dor
Marunt, inrudit cu Iulian Iacomi, a
organizat timp de 3 zile, o operatiune
fulger in stil mafiot, care trebuia sa
merga ceas! Continuarea la PAGINA
13

Primarul lor, Iulian Iacomi, care a
cumparat pentru fratiorul Ion Iacomi la
Dalga Gara, 700 de voturi. 300 prin
Purcarea Cristian (zis Bigi), actual Viceprimar, 300 prin Hristu Costel si
asistenta de la dispensar si inca 100 prin
altii, iti transmite un mesaj tie,
alegatorului!
Ei acum au nevoie de liniste si
recunoastere pentru a domni in
tihna. Nu poti jefui linistit cand iei
zilnic palme peste ceafa! Vor ca tu
sa crezi, sa ii iubesti! Vor
LEGITIMITATE.
… Continuarea la PAGINA 20
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Şi după 4, 6, 10 ani, vezi
cum răsar în declaraţiile de
avere bijuterii, tablouri şi
terenuri de sute de mii de
euro. De unde? Aparent, nu
ştie nici ANAF, nici ANI,
dar ştie de fapt toată lumea.
Prin sistemul de achiziţii
publice. Fiecare primar, la
cea mai măruntă comună,
fiecare şef de cămin
cultural, are acolo un buget
de achiziţii, de la 5.000
euro pe an la 500 milioane
de euro pe an. De unde
cumpără? De la un văr, de
la o mătuşă, de la un fost
coleg de şcoală generală sau de facultate. Apoi grija este
doar justificarea sumelor obţinute, adică, în termeni
tehnici, „spălarea”.
Şi iar peste 4 ani nu sunt şosele, nu sunt şcoli, nu sunt
spitale. Ce este de făcut în aceste condiţii? Natura umană nu
poate fi schimbată. Este aceeaşi. Ai putere discriminatorie,
control controlabil, atunci haitele sunt la pândă.” ZF Sorin
Paslaru, www.zf.ro.
Cat de cruda este radiografia domnului Paslaru, dar cat de
reala si apasatoare!
Ecuatia alegerilor este simpla si rafinata de ani de zile de
Partidele Politice, care complice cu Interlopii au stalcit si
murdarit Legiile Romaniei, au zdrobit Justitia, trasformand
Procurorul si Parchetele in anexe inutile ale politicului,
inutile si lipsite de onoare! Procurorul, devine o rusine, insa
sunt platiti la nivel European, pensionati devreme,
respectati, apreciati, …
MASINA DE VOT
Primarul iese fara votul tau, bazat pe oprimarea celor slabi
si vulnerabili, a celor de la ajutoarele sociale, a celor saraci
si bolnavi. Pentru asta angajatii din Primarii sunt cheia. Ei
cu angajatii primariei, analizeaza fiecare caz si ii ameninta
cu represiuni daca nu voteaza cu cine trebuie! Le taie
ajutorul social, pensia de handicap, ajutoarele de toate
felurile, alocatia la copii chiar, le pun piedici, etc. Se fac liste
si fiecare este carat la vot. Fac poze cu telefonul si dupa vot
primesc cativa lei!
Oprimarea celor amarati si vulnerabili este o CRIMA.
Esecul suprem al Statului de Drept, nici in comunism, asa
ceva nu a existat! Nici Stalin, nu a mers atat de jos!
Al doilea element il reprezinta carausii care au de
manageriat transportul oamenilor (cateva sute pe zi).
Carausii sunt bine impartiti, fiecare are rolul si locul lui,
organizati nemteste, Primarul, Senatorul si Deputatul iese
cu frauda, girata de Politia Locala si Politia Orasului, Politia
circulatie, acestia asigurand protectia carausilor.
Al treilea element il reprezinta Serviciul de Securitate al
Primarului, gata imediat sa reprime orice intrus, cu
amenintari, bataie, distrugere, de fata cu Politia sau nu!
Format din oamenii de incredere ai acestuia, ei trebuie sa
indeparteze rapid orice curios!
Alimentarea carausilor se realizeaza la Lehliu Gara, la
Sofian, unde toti alimenteaza masinile si de 2 ori pe zi!
Alimentarea cu bani tot acolo pe liste.
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Al patrulea element, sunt flotantii. Identificati tot de
angajatii din primariile prietene, acestia sunt adusi la
domicilii fictive, carati in ziua votului de dubite bine
organizate, la Lehliu Gara estimarea este de 450-500
flotanti adusi sa voteze cu Iulian Iacomi, pentru alegerile
curente. Pentru 100 de ron, acestia sub amenintarea
indirecta cu represalii, vand votul, mai mult de teama si
frica!
Colegii de la Recorder, cei care ti-au spus de Experimentul
Lehliu primii, vin cu clarificari! Pe site-ul nostru puteti
vedea reportajul, sursa Recorder.ro:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2primarul-care-iese-fara-votul-tau/

Nimic nu ar fi posibil din aceste grozavii,
daca Ministerul Afacerilor Interne ar
respecta Juramantul, uniforma si
drapelul! MAI, o sluga a Interlopilor, le
asigura protectia in tot Calarasi-ul,
Procurolul apara Interlopii, iar tu ramai
singur!
Pe site-ul nostru va prezentam un video
in care va aratam cum ajungi primar in
Lehliu in 2017 ales de altii!
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2primarul-care-iese-fara-votul-tau/

PSD si PNL, Iliuta, Dragulin, Filipescu si Iacomi, cei 4 care
au transformat in 20 de ani alegerile in Calarasi, intr-o
mizerie de nedescris in care cei slabi si fara aparare sunt
zdrobiti de bocancul politic!
Pe site-ul nostru puteti vedea video-uri cu cei care cara
votantii la sectia de votare:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2primarul-care-iese-fara-votul-tau/

Micu Filip si Mariana Stan,
verisoara primara cu Eremia,
primarul la Odobescu PNL.
Micu Filip Ionel, angajat la
Primarie (vine la munca cand este
sunat), membru al Bisericii
Adventisete, a carat si a platit
fratii pentru a ajunge in primarie. Folosind auto CL-14MFL, acesta a carat in jur de 150 de persoane. Ulterior
ajunge in Primaria Dor Marunt, rasplatit pentru supunere.
Directoarea Mariana Stan pune si acum o presiune
extraordinara pe parintii cu copii la scoala, pentru a vota cu
Ion Iacomi (detalii in episoadele urmatoare).
Pe drumul catre ” inalte culmi educationale” Mariana arde!
In video se vede Meserie, actual Vice, pe numele real
Grigore Nicolae, acesta este cel care a coordonat masiniile
cu votanti si platile. Carati Aurel Iancu si sotia. Se vede si
mana dreapta a lui Gigel Stamate (gorobezu) cu CL 94AHA.
Stan
Mariana,
director
scoala
generala
Dor
marunt,
in
campanie pentru
Ion
Iacomi,
caricatura
super
vesela

In imagini si
Toader Ioan zis
Nutica (consilier
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personal al lui Ion Iacomi). La securitate, avem profesorul
de sport geamanu, gata de actiune in caz de nevoie! Cara si
Geamanu Adrian (zis Orzea), sofer pe microbuzul scolar al
Primariei Dor Marunt.
Tudor Ioan, cu CL-16-TUD, cara cu doua masini din care
un peugeot 307, oameni amarati. Acesta este consilier al
primarului
Ion
Iacomi.
Micu Filip, cara si
plateste
oamenii
dirijat de Meserie,
care
asigura
logistica si linistea! in imagini, Constantin Valeriu,
adventist, din Dor Marunt.
CL-94-AHA Gorobezu, prietenul lui Meserie. In imagini
se vede si masina Audi A4 a lui Meserie cu care sunt
carati oameni.
B-04-ACK Stoican Nicolae, zis Cotaru, cel cu lacurile si
pestii, angajat fictiv la Primaria Dor Marunt. sef la
Asistenta Sociala la Primaria Dor
Marunt. Pana voteaza oamenii mai
aduce o tura de amarati!
Ca vitele la abator, asa sunt carati
oamenii vulnerabili, parintii nostri!
Masina cu nr 2819FJY tot a lui
Toader Ion consilier al primarului
acum in functie, Ion Iacomi. Cara de
zor oameni asistati social.
Cotaru, vine cu oameni cu handicap
de la asistenta sociala, familia
completa. Asuprirea nu cunoaste
limite iar scopul scuza mijloacele.

Fratele pompierului Sandu Golohut (cel cu pavelele) –
Mitica Golohut, cara oameni si are si poza lui Ion pe luneta.
este finul lui Gigel Stamate. Meserie (vicele) este cel care
coordoneaza intreaga operatiune si platile la oameni.
Cotaru si Sandu Dihot cel cu pavelele din Lehliu Gara!
Tudor Ion, cara oameni cu turismul Mercedes pentru a vota
cu cine trebuie! Unii fac poza si ii arata lui Meserie poza cu
stampila altii nu, se merge pe incredere!
Cand esti dus si adus de acasa, ti se vorbeste frumos, ce faci?
Cotaru incarca oamenii si ii duce inapoi acasa!
Pleaca Tudor Ion cu masina plina de votanti! Organizarea
este foarte bine pusa la punct, de Ion si Iulian Iacomi, cu
sprijinul exceptional al MAI, atat politia locala cat si MAI
Lehliu Gara (ep urmator pe larg).
Cotaru cara oamenii cu ajutoare sociale, pe Petrica, Puiu si
mama acestuia! toti oamenii de la ajutoare Sociale, sunt
adusi la vot, cu teava la cap si glontul pe teava ei trebuie sa
voteze, altfel pierd ajutorul social!
Sunt oameni amarati, si nu toti tigani! Sunt si parintii tai,
bunicii, rudele, suntem noi toti!
Cotara duce oamenii inapoi acasa dupa vot!
Alegerile devin un circ, o mizerie! Procurorul ascunde si
caseaza plangerile, Justitia nu mai exista, ramai doar tu
abuzat, parasit de autoritati, cu cizma pe gat, nu mai poti sa
respiri! Ai de ales, ori pleci, ori mori zdrobit si in chin.
Asta a reusit politicianul sa faca in Romania! O tara condusa
de Interlopi, care au transformat scheletul Tarii- Justitiaintr-o boarfa de care trag toti!

Procurorul, principalul pion in aceasta ecuatie, dispare
alaturi de Politia Romana din ecuatia stabilitatii Statale!
600 de voturi au fost aranjate numai la Dor Marunt! La
Lehliu in episodul urmator.
Nu uita, Primatul este deja ales, inainte de alegeri,
dar el nu este Primarul tau!
In Episoadele urmatoare, alegerile din Lehliu din 2017!

Plangerile importiva
faptelor penale, sunt
ascunse
de
Procurori, casate, si
aruncate in sertare
adanci. In acest
episod nu le voi
detalia, insa numele
si faptele Primprocurorilor,
vor
ocupa un alt articol!
Este
importanta
intelegerea
mecanismului
de
fraudare a voturilor
si extraordinara complicitate a Structurilor MAI (Politia
Circulatie Calarasi, Politia Orasului Lehliu Gara, Politia
Comunitara Dor Marunt).
Locatia: Sectia de votare de pe Crinului 1 (bordelul)- Lehliu
Gara
Toate faptele de mai jos sunt fapte penale, pedepsite de lege
( in mod normal)!
Actorii: angajati MAI, angajati Primarie, Serviciul de
Securitate al Imparatului, carausii si victimele (votantii). Nr
total: 325 numai la aceasta sectie!
Video-urile le puteti accesa pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/18/experimentul-lehliu-ep3primarul-care-iese-fara-votul-tau-din-nou-buraga/

In imagini cara
CL-74-LAR, al
morarului sef la
Ecoaqua, infipt
de Iulian Iacomi.
Il avem pe Bratu
Ilie
(nevasta,
Daniela Cerasela Bratu contabila la liceul Lehliu Gara). Mai
cara oameni Mihai Patarlageanu, bagat director Adjunct la
Clubul Sportiv Municipal Calarasi tot de Imparat.
Bratu Ilie zis Lile, a jucat fotbal in tinerete cu Iulia Iacomi si
este cumnat cu Mihai Patarlagenu.
Agentul Bunescu- MAI Lehliu Gara, coordoneaza
operatiunea de aducere a victimelor la vot, sub directa si
atenta supraveghere a Comandantului Buraga Costel- Sef
Sectie MAI Lehliu Gara. Instructiuniile acestuia sunt clare:
se asigura in liniste transportarea, descarcarea si incarcarea
votantilor in liniste iar curiosii sunt imediat eliminati”! In
acest scop, Buraga Costel aduce 12 agenti de politie, numai
la aceasta sectie, pentru a preveni orice tentativa de
deranjare a procesului de fraudare a alegerilor!
Se observa in imagini si masina lui Buraga Costel, CL-04JDV, cel cu dosarul in mana! In jur sase politisti!
Tot aici se observa si supararea Insp. Principal Ramona
Vlad, care nu este de acord cu protejarea interlopilor si cu
falsificare alegerilor!
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-Insa ordinul este ordin, nu se discuta!
Intr-unul
din
filmele
prezentate pe site se vede
Locotenentul lui Iulian
Iacomi, Moldoveanu Ion; el
cara cu Audi CL-71-MOL.
Are rude si in Primarie
(doamna Lincar).
La Lehliu, asuprirea celor batrani capata dimensiuni
grotesti!
Maracine in actiune!
CL-75-MMS:
Marian
Maracine, angajat fictiv la
Primaria Lehliu Gara si
sclav al Imparatului, cara
„putin stresat”. Dupa ce
alimenteaza cu totii la
Sofian, se impart banii, se fac listele si apoi sunt platiti la
realizarea planului!
Maracine are sotia infiletata la Ecoaqua! Are grija sa
primesti apa pura de munte la robinet!
Cara si Chirman Mihai Silviu, cu CL-89-CHI. Cu duba
WW, cara Nicu Stirbu, nepotul lui Iulian Iacomi).
Blonda agitata, este SECRETARA Imparatului Iulian, om
cheie in manipularea spagiilor, al coordonarii fraudarii
procesului de votare, pion principal de care asculta Buraga
orbeste in relatia cu Imparatul! Laura Ivanescu este sotia lui
Jean Ivanescu, unul din cei 4 soferi ai lui Iulian si el angajat
la Primaria Lehliu Gara.
Incepe circul!
In prezenta Sef Politie Circulatie Calarasi Anghel Ion (acum
pensionat). Se vede cum Maracine loveste cameramanul de
fata cu Anghel Ion. Prezenti, incepand cu acest moment
sunt 12 agenti de Politie!
Faptele penale se complica!
Sef Politie Circulatie, instruieste carausii legat de ce si cum
sa faca pentru fluidizare!
Apare finul lui Iulian Iacomi, Alin Ploiesteanu (candidat
PNL la Frasinet in acest moment), in tricou rosu, care de
fata cu Politistii injura, ameninta si loveste cameramanul!
Cameramanul este
lovit, daramat la
pamant,
camera
distrusa,
este
amenintat de fara cu
10 politisti, care se
limiteaza in a se
intoarce cu spatele!
Buraga era linistit si privea in stanga!
Din garda Imparatului, vine si Popescu Tudor , cu tricou alb,
cu service si spalatorie langa Scamini, acesta injura si
ulterior loveste!
Cu Tricou negru Milea Ninel Ionel, antrenorul echipei de
fortbal Lehliu Gara, om de baza a lui Iulian Iacomi.
Secretara si cu Maracine, pazesc si care oamenii oropsiti
care sub amenintari sau plata, voteaza cu cine trebuie!
Este deosebit de important, faptul ca Procuratura Lehliu
Gara, Prim Procurorul, gaseste normal sa „piteasca”
plangerea si ulterior, x ani mai tarziu sa o claseze ca
neintemeiata!
Toate faptele de mai sus, analizate atent, sunt fapte penale!
Structurile MAI, implicate direct in a asigura buna curgere
a celor carati sa voteze, sunt complici la oprimarea
batranilor si complici la fraudarea voturilor!
Oamenii batrani, sub presiunea Clanului, voteaza, unii de
frica, cu cel indicat! Imaginile sunt revoltatoare si nu
necesita alte comentarii.
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De retinut ca Gruparea era atunci PSD, acum este PNL, ei
de fapt sunt o supa de escroci ajutati de Comandantul
Buraga Costel sa fraudeze alegerile la care Iulian a stabilit
dinastia! Nu au Dumnezeu, nu au partid, nu au orientare
politica! Sunt sobolanii care noaptea in somn iti rontaie
urechile, iar dimineata iti spun, cand te uiti in oglinda, ca
arati minunat!
In episoadele urmatoare, vei avea nevoie de un ceai pentru
calmare! Se poate pregati un ceai de tei sau iasomie, fara
zahar!

In mai bine de 15 ani de
cand urmaresc Sectiile MAI
din Judetul Calarasi si
Constanta, cu deosebit de
mare atentie, in amalgamul
de coruptie institutionala
generalizata si imixtiune a
politicului
plin
de
analfabeti si lichele, un
lucru am inteles si am reusit
sa il respect in Romania:
Cand vezi pe strada un
echipaj de Pompieri sau o
Salvare
SMURD,
sau
Salvare, in actiune, iei
masina in brate si imediat le
faci loc! In gand spui o
rugaciune pentru salvatori, si le multumescti ca exista!
Servantii, sunt soldatii, aproape de tine, care-si apara Tara,
mai presus de orice, cei care cu arma in mana, fie targa, fie
furtunul de apa, fie clestele de tabla, lupta sa te scoate dintre
fiare, ei sunt cei care merita titul de „Eroii nostri”!
Romania, membra NATO, are un rol exceptional, acela de a
avea capacitatea tehnica si materiala de a proteja Uniunea
Europeana si unitatiile NATO, stationate in zona de campie,
formata din Dorbrogea, Baragan, pana in Oltenia si granita
cu Serbia in special!
Cu soldati NATO pe teritoriu, in caz exceptional, Romania
trebuie sa aiba capacitatea de a raspunde oricarui tip de
actiuni de sabotaj, iar cu Rusii (prieteni) in coasta,
capacitatea de a raspunde la situatii de urgenta este critica!
In prezent Romania este incapabila sa-si protejeze cetatenii
si soldatii din cauza coruptiei endemice, avand toate
institutiile conduse de analfabeti si incapabili cognitiv!
Dumitru Nicolae spre exemplu- subprefect de Calarasi!
PUTREGAIUL
La ISU Dobrogea, detasat este Col. Popa Daniel Gheorghe,
mutat din Calarasi, unde a instituit alaturi de Lt. Gh.
Paduraru Adrian si Lt. Col Gheorghe Catalin, un regim
dictatorial, bazat pe clientelism, abuzuri extraordinare,
umilinta, lasitate si furt!
Critic pentru intregul judet, serviciul SMURD si cel de
Pompieri reprezinta tot ceea ce noi avem mai bun, mai
nobil, mai curat! Teoretic, soldatii Pompieri, stalp de
dreptate si corectitudine, sunt elementul de baza de care,
noi cei multi si slabi, asupriti, trebuie sa ne agatam, pentru
a ne ridica de jos! Realitatea? Daca o aflii vei plange, asa
cum plang si eu cand scriu aceste randuri!
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Judetul Calarasi a oferit intregii Tari, exemplul distrugerii
capacitatii de aparare a Statului Roman, in caz de
calamitate/ dezastru/ sabotaj. Presedintele Kalaus
Iohannis, mi-a transmis ca a citit plangerile trimise lor
acum multe luni! Rezultatul: Isu se dezintegreaza sub
incompetenta si mizerie, incet dar sigur!
Va prezentam in cele ce urmeaza fragmente din sesizarea
transmisa de subsemnatul, catre Directia Nationala
Anticoruptie in Martie 2020:
A) Distinsa doamna Prim Procuror, prin prezenta dorim sa
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui:
1. Iulian Iacomi- Presedinte PSD / Primar Lehliu
Gara ; 2. Ion Iacomi- Primar Dor Marunt
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
-Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, conform
Legii 78/2000 Art. 10-13
-Infractiuni contra securitatii nationale art 394 cod penal
subminare economica, politica si a capacitatii de aparare
a statului;
aservire față de o putere sau organizație straina;
ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru
desfășurarea unei activitati ostile împotriva securitatii
nationale, inlesnire a ocupatiei militare straine;
DNA Bucuresti
Se constata lipsa capacitatii tactice a DNA de a evalua
complexe situatii de Siguranta Nationala, lipsa capacitatii si
cunostintelor de ordin tehnic, precum si lipsa protocoalelor
cu alte institutii care sa poata evalua situatii ce depasesc
sfera DNA! Se constata capacitatea redusa a DNA de a
"manageria" plangeri in "val" asimilate cazurilor de
coruptiei precum si limitarile de ordin legislativ, limitari
care reduc considerabil eficienta DNA in lupta cu
"coruptia".
Flancul Sudic
Partea de teren numit "Baraganul", parte a Romaniei este
de drept una din cele mai importante zone de granita a
Uniunii Europene. Aceasta zona include o serie de judete si
capitala Romaniei- Bucuresti cu aproximatix 4.8 milioane
de locuitori (cu limitrofe). In total, zona de campie, o zona
relativ plata si usor de strabatut, este aparata in mod real
doar de unitatiile de la malul Marii Negre!
Este necesara evaluarea in contextul aderarii Romanie la
Spatiul Shenghen, a capacitatii Unitatiilor Statului Roman,
de a evalua o situatie potential periculoasa, cu mare grad de
risc pentru populatie si integritatea teritoriala a Romaniei.
Comisia Europeana nu intreaba daca Romania este un stat
corupt! Comisia europeana constata, daca Romania este
corupta asa cum face si Olanda!
Evaluarea tactica a capacitatii de aparare a
flancului sudic
Flancul sudic, este considerat a fi zona de la Vlasca (Dunara)
la Slatina si Pitesti / Targoviste in N. Aceasta zona strategica
de mare insemnatate pentru unitatea si integritatea
teritoriala a Statului Roman, este cheia stabilitatii Romaniei
si a Uniunii Europene in caz de atac al fortelor ostile din E/
NE. Se pune astfel problema evaluarii obiective a capacitatii
Statului Roman si a structuriilor acestora de a asigura
securitatea flancului de sud al Romaniei si al Uniunii
Europene/NATO.
Clanul Iacomi, Bigi, Bin Laden, Gogosel si MAI in
raportari!
Se decide in acest context trimterea unui camion militar cu
tractiune 6x6 tip platforma, cu format amfibiu, capabil
tactic sa care o unitate GRAD de rachete sol-sol, din
Finlanda, de la o unitate " prietena" a Armatei Finlandeze.

Utilajul are capacitate echivalenta unui tanc de infanterie,
insa viteza de deplasare net superioara. Camionul trimis
noua, si legitim cumparat aparent de la o entitate din
Finlanda, are 4000 km la bord si este intr-o stare perfecta
de functionare! Detinut real de armata Finlandei, este scos
pe internet alaturi de alte astfel de utilaje militare, spre o
aparenta vanzare! El are o pb insa!? El nu este un camion
rutier cu care sa mergi de colo-colo!, Este un camion militar
cu capacitati similare unui tanc de infanterie, cu o viteza
neta de deplasare de 80 km/hr si o autonomie de 600 de
km, KRaz 255b, are capacitatea de a cara o baterie de
rachete Grad cu diametru de 120mm, 250rachete sol/sol si
sa traga o remorca incarcata cu 15 tone de rachete sol/sol.
Se achizitioneaza de la o unitate "prietena" din Danemarca,
o remorca mai "speciala" cu 8 roti si suspensie pe arc
elicoidal/hibrid. Remorca de mare capacitate are o bena de
8m lungime si poate fi tractata de Kraz 255b pe mari
distante si dat fiind tipul suspensiei poate tine fata ternului
accidenta pe care il va avea de parcurs.
Astfel, se probeaza capacitatea unei unitati infiltrate de a
utiliza ca "transportator" angajati ai MAI, pentru a cara
substante periculoase, munitie, armament, etc, lucru probat
in cateva situatii foarte usor! Se probeaza capacitatea
angajatiilor structuriilor MAI de a actiona cu "Cinste si
Onoare", constatandu-se cu tristete lipsa totala al acestor
caracteristici!
Tevile pentru un sistem GRAD
Astfel se constata ca Familia Iacomi, are prieteni din toate
clasele sociale, ei cel mai bine intelegandu-se cu "tiganii".
Astfel in 2019, este urmarit Botosel (GL-85-URS), acesta se
ocupa cu multe nebunii, si printre altele aduce teava din
Sarulesti, teava pe care o depoziteaza la Iacomi Iulian si
Iacomi Ion in ferma.
Timp de 3 ani aduce 8 camioane cu teava de toate tipurile,
pe care o vinde in zona. Era important a se incerca
procurarea unor tevi de 90mm diametru interior, din otel
de inalta calitate, cu inalt continut de Cr si Mo, tevi care sa
poata fi folosite intr-o baterie grad improvizata sol-sol.
Astfel, se constata ca pentru o baterie de rachete sol/ aer se
poate procura teava de sonda (89*8mm) perfecta pentru un
astfel de scop, insa musai la negru!
Astfel, in 2019, vara, Botosel, vine la noi, pentru a vinde tava
insa este pus sa aduca teava de foraj de 89mm cu 8mm
grosime! Acesta revine o luna mai tarziu si ne vinde (cu un
act de mana), o cantitate de 8 tone de teava speciala (doar
cu CI si un contract de mana)- platita insa cash! Cantitatea
de teava cumparata din curtea lui Iacomi Iulian, era furata
din Portul Agigea Sud dintr-un container al unui operator
Oil& Gas, care o tinea pentru foraje.
Teava este cumparata (din 22 tone) de mai multi, printre
care interesat se arata si Radulescu Costin, care avea
cunostiinta de "matrapazlacurile lui Iulian" , insa nu avea
bani sa ia si el 10 tone!
Cam 8 tone cumparam noi, iar pentru incarcare, angajatul
lui Ion Iacomi, alt Ion zis (Gorbaciov) ne incarca cu vola
Primariei teava si ne-o cara acasa, unde o si descarca! Aici o
descarcam si o stocam! Teava cumparata la negru, este
suficienta pentru 10 set-uri de aruncatoare de rachete solsol tip Grad, de cate 50 tevi pe baterie, suficiente pentru a
porni un mic razboi, si pentru a neutraliza si paraliza
complet Romania, intr-o actiune de Sabotaj!
Teava de o inalta calitate, cumparata la negru, camionul
special, capabil sa parcurga distanta Dor Marunt- Lehliu Fundulea pe camp pe drum de camp in o ora si 20 minute,
si apoi pe A2 spre bucuresti in 40 de min, si capabil sa traga
o remorca speciala incarcata cu rachete sol aer, asigura
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fundamentul organizarii, si functionarii nestingherite a
oricarei organizatii teroriste care doreste sa faca ceva?!
Mai mult, camionul KRAZ 255B, spec militar care are o
latime "ce nu permite inmatricularea), este inmatriculata la
Primaria Dor Marunt cu factura tradusa in care SCRIE
CAMION MILITAR (TRACTOR MILITAR). Camionul
primeste numar de inmatriculare si are asigurarea platita
(300 RON/an!). Atasament 5
Remorca este inmatriculata, si camionul a facut testele pe
distantele mai sus mentionate, concluzionand ca timpul
operational este mult mai scurt daca nu este ploaie si solul
nu este umed!
Combinat cu "coruptia" endemica care macina Flancul
Sudic, in totalitatea si Integritatea sa, precum si capacitatea
intelectuala redusa a angajatiilor MAI si Deconcertate,
angajati toti pe pile si relatii, se constata incapacitatea
sistemica a Statului Roman de a asigura nu numai Siguranta
Granitei de E a Uniunii Europene ci si incapacitatea de a
asigura siguranta cetateniilor in zonele vizate!.
Actiunea
Se constata astfel, ca un echipaj de 3 persoane incepand cu
22.00pm, poate asambla o baterie de rachete grad de
diametru adaptat necesitatiilor (diametru mai mic decat
standard-ul- pentru usurinta in manipulare), cu ajutorul
celor de la centru, poate arma si dota complet aceasta
baterie, si poate lansa in 3 persoane un atac aupra Orasului
Lehliu Gara (zonei civile), cu efecte devastatoare. Zona de
atac este Ogoru, la 5 km de Oras.
Atacul asupra Orasului, dureaza doua minute, si se
estimeaza un numar de 2000 de morti si raniti in randul
populatiei.
Imediat este reincarcat sistemul de rachete si camionul Kraz
255B incarcat cu un nou set de rachete sol-sol cu incarcatura
chimica, pleaca spre Fundulea pe drumul de pamant paralel
cu DN3A, fara a fi observat si fara a ridica semne de
intrebare.
Astfel camionul militar Kraz 255B care trage o remorca
incarcata cu 15t de rachete sol -sol isi continua drumul servit
de un echipaj de 3 persoane.
In paralel alte 2 persoane arunca in aer infrastructura CFR
in zona "lacuriilor sapate ileagal de Familia Iacomi si
asociati", zona deosebit de fragila. Daunele in caz de
explozie in cele 2 zone in care exista sapaturi adanci in mal
in apropierea infrastructurii CFR vor face traficul feroviar
imposibil timp de 3 saptamani.
Cei doi soldati, timp de 3 ore compromit intreaga retea de
comunicatii cu fibra optica a Armatei Romane, tot in zona
CFR, precum si retelele de alimentare cu energie medie si
inalta, gaz, statii de pompare apa sau CONPET, etc.
In 160 de minute, o zona de 300km patrati este total
distrusa (ca infrastructura- apa-gaz- curent-comunicatii)
de 2 oameni cu un SUV.
In timp ce planurile de toate culorile sunt activate, cei care
trebuie sa vina in ajutor populatiei sunt CARDE MAI,
membrii ai familiei IACOMI, care insa sunt obositi dupa
mii de panouri de gard turnate, de lipsa de interes general
specifica si de faptul ca la Spitalul Lehliu Gara, personalul
este in mare parte format TOT DIN MEMBRII FAMILIEI
IACOMI!
In timp ce oamenii incearca sa inteleaga ce sa intimplat, in
30 de minute, Orasul Fundulea, este adus "la ras" cu 5000
de morti in 10 minute si doua saleve de rachete Grad,
lansate din exteriorul NE- orasului.
Aceste rachete Grad, deosebit de imprecise si periculoase,
au o trasatura comuna cu terorismul: Ucid fara a
discrimina, copii de femei, de soldati, etc!
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O data distrus Orasul Fundulea, camionul KRaz 255b cu
remorca incarcata cu rachete pleaca pe DN3A si iese pe
autostrada la Fundulea, unde distruge intii cele doua poduri
peste autostrada blocand traficul pe ambele sens-uri.
In 40 de minute ajunge la Cernica pe A2 unde lanseaza catre
Bucuresti in 20 de minute 500 de rachete GRAD cu
incarcatura (chimica sau mixta), in toate directiile! 10.000
de morti si 10.000 raniti!
Camionul este pus transversal pe A2 si incendiat.
Cei 3 membri ai echipajului, impreuna cu cei doi care au
efectuat actiuniile de sabotaj, pleaca linistiti catre Sibiu, de
unde cu avionul pleaca in vacanta in Maldive!
De sectorul Dobrogea, nu vorbim aici! Nu face parte din
prezenta prezentare!
Concluzie
Un echipaj de 3 soldati sub acoperire, poate deosebit de
usor, distruge o zona de 200km2, in 4 ore, si fara a trage un
singur glonte, fara a ridica un avion de la sol, sau o racheta
inter-continentala, poate cauza 30.000+ motri si 30.000+
raniti, utilizand complicitatea directa si nemijlocita a
angajatiilor MAI si Administratiei Publice.
Se poate concluziona ca Bucurestiul, si zona de SE a
Romaniei are in caz de atac direct, o stabilitat de 4 ore! Pe
scurt, mai mult dureaza deplasarea trupelor decat
distrugerea completa a Oraselor si structuriilor vitale
Statului.
Ce anume citeste Mark Rutte?
Mark Rutte, citeste povestile cu Gogosel, Bigi, Bin Laden,
Imparatul (Iulian), dimineata la cafea, asa cum domnul
Prefect Gen de Jandarmerie al Jud. Calarasi o face!
Aventurile lui "Meserie" (vice-primar la Dor Marunt) si
aventuriile salbatice ale lui Iliuta Vasile, pe taramul
Baraganului, lasat la praduiala, pe mana unor idioti, care de
20 de ani sunt lasati sa jefuiasca si sa prade un tinut atat de
frumos, binecuvantat de Dumnezu, un loc pe care noi toti
nu stim sa il pretuim!
Mark Rutte, Europol si Consiliul Europei au convingerea
ferma ca Romania este un Stat Corupt, iar acest lucru este
constatat, probat cu fapte si verificat zilnic!
Mark Rutte, citeste cum Fondurile Europene sunt utilizate
de acesti "hoti" in scop propriu, cum asfalteaza stazi pentru
oamenii lor (vezi Hristu Costel spre ex.), cum Filip (omul lui
Ion la Dor Marunt) are 6 oi, insa la APIA are 160! Tot la fel
fac toti cei cu oi in zona Lehliu- Dor Marunt. Astfel se
incaseaza zeci de mii de euro subventie in fals! Plimbatul
oilor, in caz de control, are proportii epice in ZONA! Frauda
insa este foarte bine documentata.
Camion Militar Kraz
255B in probe de
tractiune pe tronsonul
Lehliu Gara Fundulea!
Are in spate un Disc
SIMBA de 8000 de
KG.
Teava de TUN folosita de noi ca
suport pentru steag-ul Comisiei
Europene- la Ferma noastra din
Dor Marunt.
Catarg ridicat azi 03.02.2020 ora
12.00
Steag-ul a fost inaltat azi
03.02.2020, la adresa unitatii
noastre
FERMA
DOMNITA
MARIA, de pe DN3A, nr 214, Dor
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Marunt, Jud Calarasi, unde coplesit de umilinta si dupa 15
ani de chin, ridic STEAGUL COMISIEI EUROPENE, pentru
prima oara in istoaria Baraganului si a Romaniei Mari, la
Dor Marunt!

•

In Dor Marunt, exista o unitatea detinuta de AMEROPA SA.
Situata pe o fosta constructie de pe timpul lui Ceausescu,
depozitul a fost preluat de la Fratii Popa (alti interlopi din
Calarasi- deosebit de periculosi cu legaturi cu Barca si
Iacomi-finul-nasul-cuscrul, etc), pe o suma relativ mica.
Acestia, cu complicitatea Primarului Ion Iacomi si Iulian
Iacomi au construit pe domeniul public o platforma de
beton de 4-5000m, au refacut acoperisul cu carton bitumat
si au vandut catre AMEROPA. AMEROPA foloseste un
depozit construit pentru o alta activitate ca siloz de cereale!

•
•

Azotat de amoniu,
sute
de
tone,
depozitate de jur
imprejurul halei
direct pe beton!
Mai
mult,
in
fiecare
an,
la
sfarsitul verii, 2
garnituri de tren
de
azotat
de
amoniu si alte
ingrasaminte azotoase, sunt depozitate pe beton, in aer
liber, langa sosea, fara a respecta legea, oamenii si dreptul
nostru la viata!
Tot ce trebuie este o sticla cu motorina aruncata peste gard,
si Dor Marunt dispare. 2800 tone de azotat de amoniu si
alte ingrasaminte azotoase gramada, langa magazia
AMEROPA cu pesticide-insecticide-acaricide! Un Cernobal,
care doar cu mila Domnului, nu a avut loc inca!
Va reamintim ca explozia din Beirut de la inceputul lunii
august 2020 a fost produsa de o cantitate identica de azotat
de amoniu!
De retinut ca la AMEROPA in DOR MARUNT exista
toamna, aceeasi cantitate, adica 2750-2800 tone produse
azotoase (azotat de amoniu) dar si o Magazie cu Insecticide
si Pesticide! Adica toamna, acum, dupa porumb, exista
aceiasi cantitate ca in Beirut, adica doua garnituri de tren!
Explozia in Beirut a creat un cutremur de 3,5 gr pe Richter,
inregistrata tocmai in Cipru! O catastrofa!
-Cum este posibila asa ceva?
Foatre simplu: Bani multi, foarte multi care curg!
Cine vine in caz de catastrofa la Dor Marunt?
Sclavetii cu echipament de 10 ani, dar cu suflet mare asa
cum au venit si Pompierii de la Mihailesti! Pompierii,
adevarati sunt cei de pe Echipaj si cam atat, iar astia sunt
cam 10-20 toti!
Cumparata de la Fratii Popa, care cu acceptul lui Iulian si
Ion Iacomi, au construit fara autorizatie o platforma
betonata pe drum si in zona de siguranta a caii ferate, la
cumparare, au primit promisiunea, ca in schimbul spagii
date catre familia Iacomii si a cotizatiei anuale, ei sa
benefieiceze de:
• permisiunea de a utiliza o strada dupa bunul plac, motiv
pentru care au distrus un intreg cartier
• permisiunea de a face ce vor in baza din Dor Marunt, fara
intrebari.

•

•
•

permisiunea de a depozita azotat de amoniu la Dor
Marunt, fara respecatarea legiaslatiei si cu complicitatea
lui Lt. Col Gheorghe- obtinerea autorizatiei ISU!
autorizarea anuala fara probleme, la primarie si pe unde
mai trebuie, prin prietenii insurubati de Iacomi in
diverse Agentii sau Servicii din Calarasi.
protectie importiva controalelor
dreptul de a instala ilegal antene GSM pe turnul de apa,
fara acordul veciniilor si fara respectarea cerintelor
legale.
amortizarea si ingroparea reclamatiilor!
pastrarea strazii Traian in mizerie fara asfalt, trotuare,
etc.

Pe site-ul nostru puteti vedea contractele catre Puschiu
Bradut, locotenentul lui Iacomi Iulian, prin care el primeste
bani in avans de la AMEROPA. Puschiu este principalul
element in spaga primita de Iulian Iacomi in general, acesta
avand pe numele lui foarte multe active si tranzactii.
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-maiisu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/

Se fac promisiuni de vanzare la avocat, se dau banii, inclusiv
pe numele firmelor familiei Iacomi, iar marfa pe acte apare
toata, chiar mult mai multa decat trebuie! Banii se dau
aparent pentru contracte reale de livrare marfa, insa Iacomi
si membrii primesc mult mai mult decat trebuie, totul sub
aparenta legalitatii!
Pentru bani, Clanul Iacomi a lasat strada Traian, din fata
primariei, cea de la gara, fara cadastru (cam singura din
toata comuna), localitatea fara PUG actualizat, zona fara
PUZ, au permis constructia unui cantar de camioane de 18m
lungime pe trotuarul strazii, domeniu public, au permis
mentinerea neasfaltata a strazii, iar copii cand merg la
scoala, trebuie sa treaca printre incarcatoare si camioane
care 24/7 incarca vagoane la cupa! De asemenea acum
cateva saptamani au permis turnarea unui chituc de 6m3 de
beton, pe domeniu public si in zona de protectie CFR!
Toate aceste grozavii au fost posibile cu concursul vesel al
lui Joga Virgil, Consilier Superior la Urbanism in cadrul
Primariei Dor Marunt, angajat la Primarie pe 8000 ron pe
luna!
Toamna, ai 2 garnituri de azotat de amoniu si uree, sa dormi
linistit, pe beton la AMEROPA!
Poluarea fonica, fizica cu praf, antene de telefonie montate
aiurea, totul este posibil pentru ca AMEROPA plateste (dar
nu tie)!
Aici este strada
Traian, pe undeva!
Viata aici este un
iad! Azi 19.09.2020Strada unde copii ar
trebui sa se joacedomeniu public!.
Toamna
tarziu,
Ameropa mai cumpara pentru cate o clasa din Dor Marunt,
cateva creioane si caiete, gume si echere, sa arate Primarul
cat de mult investitorul te iubeste. Mariana Stan,
directoarea Scolii din Dor Marunt, cu creioanele de la
AMEROPA in mana, ii dedica Primarului analfabet ode si
pune copii sa-si dea jobenul jos in fata Primarului.
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Zona de siguranta a CFR si domeniul public al comunei,
transformata in zona de descarcare a cerealelor !
O data cu aducerea ingrasamintelor pe platforma de langa
Primarie a AMEROPA, Primarul a crescut pretul! Creste
cotizatia! Si ca sa fie treaba buna, langa miile de tone de
azotat de amoniu au si o magazie de insecticide/ pesticide!
Porumbul se incarca la cupa, zgomotul si praful este
insuportabil, viata in zona o tragedie, o mizerie, iar noi de
10 ani pe ei cu drone!
Poate Lehlianul sa ceara despagubiri AMEROPA SA
SI BUNGE/PRIO, pentru dezastrul creat si inghitit
timp de 2 decenii? Poate cel zdrobit din Dor
Marunt, sa solicite Ameropa despagubiri pentru
distrugerea satului? Raspunsul este DA! Legea este
pentru toti aceasi! Insa avem nevoie de Procuror!
La Calarasi este nevoie de Doamna Procuror
Silvestru, sa aiba cine sa ridice privirea din tarana!
La Calarasi, este nevoie de Justitie, insa fara Iliuta,
Iacomi, Dragulin si Filipescu!
In loc sa investeasca intr-o baza moderna cu
supratraversare si silozuri, au preferat varianta usoara:
SPAGA! Investitie minima, profit maxim!
De 10 ani cu dronele sunt supravegheati toti (Ameropa,
Bunge, Imparatul)
Cum au obtinut ei
autorizatii de la Mediu,
de la Pompieri, de la
Primarie? Raspunsul il
ai mai sus!
Si
Parchetul
stie,
Orban stie, Prefectul
stie, Procurorul stie!
Nimeni nu face nimic, pentru ca taci! O Romanie corupta
pana sus, sus, sus!
Spaga este elementul esential peste tot in Calarasi! La
Bunge/Prio, investorul stia de la bun inceput ca la Lehliu
face bani!
Investitorul a constatat ca daca vrei sa faci multi bani ai
nevoie de scurtaturi! Totul se reduce la cat profit scoti. asa
ca cu spaga multa, reduci costurile de operare considerabil!
Dar asupra Bunge vom reveni in alte episoade, in acest
episod una din retetele de drenare a baniilor de Clanul
Iacomi si catastrofa pe cale sa se intample in Lehliu!
Cine vine in caz de explozie, vine Rica pompierul ( ginerele
lui Iacomi Iulian pe numele complet Dinca Relu Aurelian),
cel care injura sclavetii, asta daca este prin unitate. Vine
Plutonier Major Purcarea Mihai si Plut adj. Sef Ion Ciprian
Tudorel, asta daca mai sunt in stare sa vine dupa ce au facut
sute de metri de garduri la cimitirele din Dor Marunt si
imprejurimi, pe banii primariilor prietene!
In caz de explozie si catastrofa in Lehliu, nu prea are cine sa
intervina!
De fapt este Dihot (cel cu pavelele si caratul celor oropsiti la
vot), el este angajat de Iacomi Iulian la Serviciul de
Ambulanta Calarasi (acolo o alta catastrofa in 20 de
episoade), serviciu controlat integral de Iulian Iacomi.
Angajat ca sofer pe ambulanta de urgenta, dihot, ginerele lui
Ghita Plesca, cu toate ca este pensionat cu handicap,
lucreaza la Ambulanta pe Urgenta! Legal nu are voie sa fie
pe salvarea la URGENTA, insa in Calarasi totul este posibil.
Astfel Dihot are beneficii financiare uriase, dar le lasam
pentru episodul cu Ambulanta Calarasi, sa vezi acolo
coruptie.
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Iar daca esti jos si intoxicat cu vapori de la o explozie , Dihot
nu te poate ajuta sa te suie pe targa ca el este handicapat si
in plus a obosit de la atata carat alegatorii la vot!
Pentru a face bani, Rafinaria a redus numarul de angajati
din rafinarie, chimicalele sunt depozitate aiurea, neglijent,
oamenii mai putin calificati decat ar trebui, iar informatiile
SEVESO au fost subtiate! Informatile SEVESO, ar trebui
publicate periodic si publicul informat lunar legat de
potentiale accidente, facute exercitii, simulari ale
Pompieriilor, chiar si o unitate speciala de Pompieri a
Rafinariei! Conditiile de mediu ar trebui sa fie draconice,
depozitele de substante chimice supraveghate non stop.
An de an, Informatiile ajunse la public se subtiaza, apa este
deversata cu compusi chimici cu tot, asta in timp ce puturile
de aductiune pentru apa potabila sunt la cateva sute de
metri de punctul de deversare!
In setul de informatii SEVESO, prezentate si pe site-ul
nostru
(https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentullehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/) in timp,
dispar o serie de elemente, cum ar fi hexanul si acidul
sulfuric (multi vad, putini cunosc). In 2010, din documentul
sustras din secretariatul Primariei Lehliu Gara, unde era
dosit cu multa grija, apar si Hexanul si Acidul Sulfuric.
Problema este ca sunt si alti compusi chimici (multi), care
nu apar, insa sunt adusi in Rafinarie! Multi compusi care ar
fi trebui sa fie inclusi, dar nu sunt.
Cum toate institutiile din judet sunt capusate de Dragulin,
Iacomi, Iliuta si Filipescu, autorizatiile, avizele si protectia
mediului inconjurator „se rezolva”…
Prin reducerea drastica a cheltuielilor de operare, Rafinaria
este un dezastru pe cale sa se intample! Din lipsa de
personal calificat, tone de compusi chimici exceptionali de
periculosi sunt lasati peste tot in rafinarie, iar in caz de
explozie sau catastrofa, La ISU Lehliu Gara, sunt doar 3
pompieri pe echipaj si cam atat (sambata si duminica cand
Lt Col. Gheorghe ii forteaza pe pompieri sa nu vina la
munca). Ii obliga sa stea acasa sa ii pedepseasca si sa nu aiba
zile platite, sa ia un salariu mai mic pentru ca nu sunt docili!
Sclavetele cu cizma pe gat este abuzat asa cum esti si tu!

54 tone de acid sulfuric
Pentru cine cunoste, o explozie, o catastrofa la Lehliu, va
avea consecinte inimaginabile pentru Baragan, cu efecte
pana la Bucuresti si Constanta.
Rafinaria are un grad de explozie si accident chimic foarte
mare si din cauza automatizarii excesive, realizata pentru a
reduce costurile de operare.
Toate aceste grozavii sunt posibile prin
colaborarea criminala, a tuturor institutiilor din
Judetul Calarasi dar si a Ministerelor din
Bucuresti. Oamenii sunt efectiv abandonati!
Pompieri vin la interventie in caz de calamitate cu o masina
si 2-3 servanti, cu masti de 10 ani, si suflet mare!
In Judetul Calarasi in special, cei trei zei ai ISU, soldati, Lt
Col. Gheorghe Catalin ISU Lehliu Gara; Lt. Col. Paduraru
Adrian- ISU Calarasi, Col Popa Daniel Gheorghe (acum la
ISU Dobrogea), au transformat si schilodit intreaga
structura a ISU Calarasi si au distrus cam tot ceea ce era bun
in unitati!
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Cei trei au instituit un regim opresiv exceptional, bazat pe
coruptie, clientelism, furt, oprimarea pompierilor si
promovarea numai a celor docili si ascultatori.
Colonelul Popa, a introdus notiunea de „sclavete”!
Sclavetele, este pompierul, servantul, cel care-ti scoate
copilul din foc si nu este nici o data premiat, promovat,
apreciat! Este umilit si ascuns in spatele unitatii!
Lt Col Paduraru, ii trimite pe sclaveti in spatele unitatii la
Calarasi, ii considera inferiori!
Dezastrul este unul exceptional, din cauza faptului, ca
populatia este abandonata de autoritati, iar in caz de
catastrofa, de fapt, Pompierii nu au cu cine, cu ce, si cum sa
intervina!
Atat Ameropa cat si Bunge, nu au functionale, masuri reale
de prevenire a unui dezastru! La Ameropa azotatul de
amoniu sta direct pe beton, in ploaie si sub soare, tot ce
lipseste este o scanteie!
La fel si la Bunge, fara a implementa proceduri clare de
protectie a mediului, cu autoritati care nu exista, la Lehliu
se obtine Biodiesel ca in jungla din Congo!
Stiai ca Rafinaria nu a cerut publicarea unui drept la replica
in urma articolului de saptamana trecuta?

Clanul Iacomi, a impus Rafinariei, subordonarea diviziei de
transport a Bunge/Prio, de la bun inceput- conditie clara in
masinaria coruptiei.
Astfel au aparut o serie de firme „capusa”, formata din
oamenii de incredere ai lui Iacomi Iulian si Iliuta Vasile.
Acesti oameni, avand intrare exclusiva si-au cumparat zeci
de camioane si au inceput sa care seminte si srot pentru
rafinarie. Milioane de euro anual au plecat si pleaca catre
oamenii, cateii Imparatului de la Rafinarie- sub forma de
plati directe.
Mecanismul este simplu: tot ceea ce misca este controlat de
Iulian Iacomi care cu acceptul Investitorului, are angajati la
logistica care manageriaza firmele de transport. Adica pe
intelesul tuturor, Iulian Iacomi este actionar la Rafinarie,
primind bani prin proxi fara a investi nimic! El investeste
de fapt timp, in a acoperi jegul!
Problema este ca Brigazile de Pompieri au fost decimate din
inconstienta celor 3 mentionati mai sus, in asa hal, ca nici
macar macaraua cumparata de Iliuta, prin Consiliul
Judetean, nu poate fi folosita in caz de accident, pentru ca
in fapt, nu are cine sa o conduca si sa o utilizeze! (vom reveni
pe larg asupra aspectelor mentionate aici).
Pe carca Rafinariei, Clanul Iacomii a ridicat imperii. La
Rafinarie istoric au fost numai oamenii lui Iacomi Iulian, ei
au fost cei care au coordonat logistica si drenarea baniilor.
Ichim Marian, zis Oaie, cu fratiorul Nelu Ichim, detin un
imperiu de camioane, construit exclusiv pe carca Bunge.
Oaie, a fost facut de Iulian Vicepresedinte PSD Calarasi!
Ichim Marian a incasat anual in jur de jumatate de milion
de euro pe „transport la Prio”! Ichim este bun prieten cu
Iliuta Vasile si impart o nesfarsita, sincera si incredibila
relatie de amicitie! Ichim da parte din bani la fel ca ceilalti
catre Iulian Iacomi.
Insurubat de Iliuta la Societatea de Drumuri Calarasi, Ichim
Marian, a primit in schimbul frizurii aduse lui Iulian
Iacomi, un teren chiar langa poarta rafinariei, sa-si faca
Ichim baza si service de camioane, sa fie aproape de prada!
Astfel chiar la poarta rafinariei, oita mica si gingagsa, a
plasat 1000 de tone de frizura si vrea sa inceapa constructia
unei baze de camioane „ca in filme”!

Mereu „activ de la 7 am” asa cum declara, Oaie, este
locotenentul lui Iulian dar Generalul lui Iliuta! Cand a fost
trimis la mine de Iliuta, Ichim a ajuns in Dor Marunt in 13
minute din Calarasi!
O data luat de pe mine,
Ichim a disparut cu amenzi
cu tot si dus a fost!
Plosnita sta mereu aproape
de gazda altfel moare!
Teren dat de Iacomi lui
Oaie.

Pe taramul lui Ichim
Cu asfaltul asta se asfalta intreg
satul Buzoieni! Toate strazile! Furat de pe A2, acesta
asteapta flota lui Oaie, sa se odihneasca aproape de gazda
pe care o paraziteaza!
De mai bine de un deceniu, Ichim cara cu 15 masini la
Constanta si retur, cu branula in vena direct din bugetul
rafinariei!
Dar nu este singur, capusarea este uriasa, are proportii
epice si este coordonata milimetric!
Chereches (cel cu contractele de deszapezire, vom reveni),
este legat si el de vena cu bani a Bunge cu 5 camioane! Banii
curg bine si constant!
Dobre Florin, locotentenentul lui Iulian, si cel mai capabil
cognitiv dintre toti membrii Gruparii Iacomi, cara cu 6-7
camioane zi de zi, NON STOP. Dobre Florin, a dezvoltat un
imperiu greu de cuprins in imagini si cuvinte.

Un camion face la Constanta 3 curse pe zi in 24 de ore cu un
sofer. Cu 15 masini cari 25 de tone pe masina, adica 375 tone
intr-o zi! 1500ron/masina+tva! 3 curse=cam 1000 euro. 15
masini=15.000 euro/zi +tva.15.000×30=450.000euro/
luna (mic exemplu de calcul economic).
Daca consideri faptul ca la Logistica este si Laurentiu
Lucian Alexandru, om pus tot de Iacomi Iulian, intelegi de
ce Bunge este o vaca buna de muls!
Banutii sunt multi si pleaca de la 1500 ron/cursa+tva in sus!
La carat, doar Sofian, Chereches, Ichim si inca 2-3, in
functie de dispozitia Imparatului.
Imperiile cu zeci de camioane, vile, bani cash cu nemiluita,
Suv-uri, terenuri agricole nesfarsite si aflate in posesia
membrilor Clanului Iacomi, sunt in parte inca legate cu
ranula de Rafinaria Prio/ Bunge. Si banii de cumparat
voturi, pentru cei slabi si amarati, o data la 4 ani!
Iar Procurorul, DIICOT, SRI niste porci care ascund
plangerile!
In caz de accident, de catastrofa, avem o mana de Pompieri,
sclavetii, umiliti, batjocoriti de sefi, cu pieptul gol, ei vin sa
te salveze!
Pe site-ul nostru puteti auzi inregistrarea cu
Pompierul
Sef
de
echipaj
din
Calarasi,
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentullehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/

transcrisa mai jos :
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“-În 2008 când s-au dat..... au avut aproape toți..... Până
în 2019 nu a primit nimeni niciunul.
-..............................
-Nu. Echipament nou.
-Acum în caz de accident chimic la Lehliu Gară, voi aveți
echipament de protecție să interveniți la incendiu?
-Nu.
-Măști speciale pentru acizi, vapori de acizi?
-Avem....Nu. Depinde ce vapori. Avem măștile astea pentru
contact cu aer comprimat pentru respirat. Măștile sunt din
cauciuc, măștile acelea. Noi nu știm la ce fel de substanțe
acide rezistă.
-Deci efectiv dacă aveți o explozie sau un incendiu pe voi vă
trimite..........
-Nu avem costume pentru......
-Deci nu aveți costume special gândite.
-Nu.
-Că sunt costume speciale pentru.....
-Si mai e o chestie...Să zicem.....Se întâmplă, trece un tir cu
nu știu ce...are plăcuță. Dacă cel care anunță nu poate să
dea detalii, îi e frică și fuge, și nu spune ce fel de substanță
este acolo, următorul care poate să vadă este cel care
ajunge cu mașina de intervenții. Dacă pompierul vine și
spune la dispecerat că este substanța cutare deja este timp
pierdut, dar pe mașini, în afară, sunt calculatoare,
laptopuri debord, unele masini au avut laptop. Ce s-a făcut
cu ele nu se știe. Spre exemplu pe Volvo sau pe Scania au
avut laptopuri. Au fost dotate. Nu se știe.... Laptopul ăla
trebuie să stea în cabină, în mașină, pentru ca tu dacă te
duci să ai acolo un program cu substanțele periculoase, cu
un număr de identificare al substanței periculoase, tu
decât bagi ăla repede și ai primit...îți spune cum să
acționezi. Tu dacă stai și suni, zi-mi și mie ce scrie acolo,
ăla caută în carte sau într-o... ăla este timp pierdut și îi pui
în pericol pe ei.
-Am înțeles... Deci dacă se întâmplă un accident chimic, o
explozie cu crater de 200 de metri, zeci de morți, cu din
astea...
-Deja dacă este cu crater, deja substanța s-a dizolvat, s-a
dus....
-Păi da, dar mai sunt și zonele conexe tot cu substanțe, cu
zeci, sute de tone de substanțe chimice, normal, e
rafinărie... Cum intrați acolo? Intrați pur și simplu, cu
cămașa desfăcută și ,,Doamne ajută,,?
-Nu. Acolo este...............înfășurat, prins cu masca, cu
aparatul de respirat și cu...........
-Alea sunt de acum 10 ani.
-Da, unele cică nu ar mai fi în regulă că sunt vechi, dar.......
-Dar nu există la Lehliu Gară un plan special făcut cu
tipurile de substanțe pe care le au ăia acolo și pentru voi ca
să aveți la intervenție, în caz de accident chimic să știți cu
ce să vă duceți? De exemplu, mă duc pentru acid sulfuric.
-Trebuie să fie un plan individual, să citești acolo. Dar una
este să citești și alta este să faci o practică, să-i arăți omului
ce și cum...
-Sunt 200 de tone la Bungi acum de compuși chimici
deosebit de.....acid sulfuric, acid fosforic...........
-Nu există decât alea pentru combustibili.
-Detectoare de hidrogen sulfurat aveți?
-Nu cred. Nu. E doar din ăla de gaz.
-Deci voi acum, ca pompieri, nu aveți un detector de
hidrogen sulfurat?
.........................................
-Stai puțin. Există......care vine de la Călărași.
-Nu. Noi vorbim acum de orașul Lehliu. Deci efectiv este la
mila lui Dumnezeu totul.
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-Exact. Deci suntem la mila lui Dumnezeu, și în plus de asta
ești tratat ca un sclav. Adică toți suntem proști,
iar............... sunt făcuți comandanți de echipaj. Unii,
întradevăr, au muncit la fel ca ceilalți, dar au fost făcuți
comandanți de echipaj de ce? Din cauză că se află în
anturajul respectiv.Nu pentru că merită. Pentru că stă cu
Gheorghe, îi ține de urât, pentru că stă până la 1, 2
noaptea, pentru că îi mai cere 2, 3 milioane împrumut sau
50 de lei sau nu știu cât.... “
Pompierii au inceput sa vorbeasca, si incet incet, de la ei,
poti intelege dezastrul MAI-ISU Calarasi.
Una este sa-ti povestesc eu, alta este sa auzi de la ei! Pentru
ca tot mai multi Pompieri au decis sa rupa tacerea.
Pompierii de la Detasamentul Calarasi, sectia Dragalina,
sectia Lehliu Gara (inclusiv punct de lucru Fundulea),
Garda de Inteventie Budesti si Detasamentul Oltenita.
Pozele postate cu Pompierii din Judetul Calarasi pe pagina
ISU Calarasi, nu exprima nemultumirea subofiterilor si
sclavetilor si nici modul jalnic in care sefii se comporta.
Acest articol, a trebuit impartit in cateva bucati, din cauza
situatiei exceptionale. Este lung, complicat, amestecat, insa
toate aceste parti formeaza viitorul copiilor nostri! Cum
alfel sa le cladim o viata mai buna, cum sa ii educam, daca
ii otravim cu apa ce le-o dam, cu aerul pe care il respira! Asta
inseamna Crima Organizata.
Din intregul set de evenimente, unul, in mod exceptional,
mi-a atras atentia, legat de faptul ca Lt Col. Gheorghe
Catalin ISU Lehliu Gara; Lt. Col. Paduraru Adrian- ISU
Calarasi, Col Popa Daniel Gheorghe ISU Dobrogea,
obisnuiau si obisnuiesc sa stranga bani pentru decedati,
bani care ajung partial la familiile decedatului!
Va prezentam in cele ce urmeaza transcrierea dialogului
dintre reporterul nostru si un pompier detasat la Calarasi,
Sef Echipaj Budesti (inregistrarea audio o puteti asculta
integral pe site-ul nostru):
-Adică, stai puțin. Vrei să spui că asta e o umilire.
-Da.
-Stai puțin... Adică vrei să spui că, colonelul și-a umilit
soldatul în fața celorlalți colegi în halul
ăsta?
-Păi ei nu dau doi bani pe noi, ăștia de la intervenții. Când
era și Popa aici nouă ni se
spunea ,,sclaveții,,...ăia de la birou. Și așa ne spun și acum.
-Cum? Sclaveți?
-Cei care mergem la intervenții suntem denumiți
,,sclaveți,,.Își cumpărau aere pentru la birouri
și i spuneau: ,,cară mă și tu ăsta!,,...cică ,,ia, mă, doi
sclaveți, că nu car eu...,, din noi, ăștia de la
intervenții. Ne dădea Popa ordin să cărăm noi. Deci așa ne
spun la ăștia care mergem la
intervenții. Ei ne spun sclaveți.
-Popa și cu Păduraru își bagă și ei motorină din mașinile
astea?
-........................................................................
-Aaaaaa, e lege, ce! Nu îl trimitea pe ăla care a ieșit la
pensie, pe Trandafir Sorin, îl trimitea pe
DN cu cisterna de motorină să alimenteze la Fundulea? La
12 noaptea?........... A ieșit la pensie.
I-au dat salariu de merit, salariu de excelență, i-au dat de
toate.
-Stai, cum îl cheamă?
-Trandafir Sorin Mihai. Doar ce a ieșit la pensie. A zis că
a luat prima pensie azi, 55 de
milioane. Și noi...............
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-I-a dat...... L-a făcut comandant de echipaj, e un spor de
două milioane jumate la salariu, i-a
dat salariu de excelență, care înseamnă 50% din salariul
de bază. Adică, ca să primești ăsta
trebuie să faci ceva...să salvezi un copil de la moarte,
ceva...Adică o faptă eroică.
-Și ăsta ce făcea? Căra motorina să o prăduiască...
-El zicea că se duce să alimenteze mașinile la Fundulea, cu
tonele de motorină după el...
-Și când voia motorină, ăla care era de serviciu nu
înregistra?
-Păi, el avea magaziile pe mână.
-A, deci Trandafir avea...
-Da. Și el făcea și foile de parcurs.
-Ei erau șoferi și le spunea,,bă, să faceți orele!,,
-Și facea parte cu Gheorghe...
-Da. Ăsta ne strângea pe noi, când voia să alimenteze,
după ce s-au deșteptat ei așa, să nu mai
vedem noi, ne strângea pe toți și zicea: ,,hai, că vrea șeful
să vă spună ceva,,...întreba:,,lipsește
cineva?,,. Și am spus eu de vreo două ori ,,Trandafir Sorin
lipsește,,... ,,A, nu că i-am dat eu
ceva să facă...,, Și ne bufnea râsul...Deci pe noi ne ținea
acolo, chema și telefonistul, și o lua
prin spatele unității ....................
-Știu. Eu l-am filmat când alimenta un................
-Da, și mai avea niște băieți care nu știu dacă mai au...”
Consider o asa fapta, pacatul suprem pentru un Conducator
de Osti! Comandant de Unitate, sa ajungi sa furi de la mort!
Va prezentam in continuare transcrierea interviului acordat
sub anonimat de catre un pompier (inregistrarea integrala
o puteti gasi pe site-ul nostru) :
”-......Il cheamă Coman Cristian și a murit taică-su. Si-am
pus bani, s-au strâns vreo opt milioane și ceva.
-Unde? La Călărași?
-El e din Călărași, dar e tot cu noi acolo, la Lehliu.
-Aha...
-S-au strâns vreo opt milioane și ceva, i-a luat banii și nu
i-a mai dat. I-am zis:,,du-te mă și cere-i că sunt banii tăi,
noi i-am strâns pentru tine!,, Și
a zis ,,nu mă băgați pe mine în
astea, sunt banii voștri.,,
-A,
și
banii
de
înmormântare............. Păi și
cine i-a strâns?
-Șefu........i-a strâns.
-Și cine era?
-La noi pe tură a fost
atunci.......”
Doamne, cat de jos se poate
merge!
Am luat firul evenimentelor si
de la 4 soldati, am aflat independent, acelasi lucru pe care lam probat vorbind cu familiile si inregistrand discutiile.
Concluzia: Lt Colonel Gheorghe Catalin si Lt. col Paduraru
Adrian, obisnuiesc foarte des sa fure din banii stransi de
soldati pentru familiile mortilor (tot soldati)! Popa se
viseaza General! Stai sa vezi ce este la Constanta!
In continuare va prezentam interviul cu un al alt pompier
(inregistrarea integrala o gasiti pe site-ul nostru) :
” -A murit Balea, ăla… Mâine se strâng 50 de ron….E ăla
care a ieșit la pensie, Andrei Gheorghe. Și aici unde
scrie,,acest mesaj a fost șters,, scria,,ordin de la șefu,,. A
făcut accident un băiat…
-Bun! E foarte frumos! E nobil! Da, mă, și eu aș da!

-Da, dar problema e că am dat și i-au luat.
-Păi de unde știi că i-a luat el?
-Păi, i-a luat! În ziua respectivă, era iarnă, eram la
serviciu, și l-a sunat pe….
-Și ăsta a fost dat la toți…
-Da, la toți. Pe grup.”
Asa ca il sun pe Gheorghe sa il
intreb daca-mi da un
interviu! Raspunsul: -Doar
daca Paduraru permite!
Il sun pe Paduraru de cateva
ori, eram la 100 de m de el, in
Calarasi, ne despartea un
gard! Nu raspunde, insa pe
whatsupp, ma trimite la
Purtatorul de cuvant!
Erau amandoi in unitate la
Calarasi, iar ei stiu cine sunt
si ce vreau sa ii intreb! Cu
lasitate au refuzat orice discutie! Faptele, insa, ale celor 3,
ultimul transferat la ISU Dobrogea, te vor ingrozi!
Mai jos trascrierea discutiei cu alt pompier, despre Marin
Lazar, soferul lui Buraga zis si Mari politistul sau piticul!
Criminalistul din materialul cu Cocina (spitalul)!
”-Nu. Stai, stai puțin. Stai să o luăm să înțeleg. Deci când a
fost primit mesajul ăla, a fost seara?
-Seara, înainte să intrăm noi în tură.
- Bun. Deci seara… Aha. Și pe urmă, a doua zi s-au strâns
banii, da?
-Nu. A doua zi, pe tură, s-a strâns o parte din bani. Că toți
care au venit, dacă-i ordin de la șefu, au luat și de la gura
copilului să ducă….
- Am înțeles. Să-i ducă repede, ca să facă, să rezolve…
-Nu, nu să-i ducă…Să-i dea Gisului pe tură, la muncă, a
doua zi, cum am intrat noi în tură. Seara în schimb,
Gheorghe a sunat. Era la bar, la Mari piticu, Mari polițaiu.
-Da.
-A sunat că să-i ducă Andrei niște bani că-i pune el la loc.
Două milioane am înțeles. Eu știam de…. Dar ăsta cu care
ai vorbit de la Călărași a spus că nu, că de fapt au fost două
și încă două.
-Păi stai puțin! Mari polițistu e Mari Lazăr, ăla cu baru,
nu?
-Da, da.
-De la Crinului, de acolo din spate.
-Da, exact.
-Și cine a dat banii ăștia, patru milioane?
-Banii ăștia, patru milioane, au fost duși în două tranșe de
către plutonierul adjutant Iancu Vasile.
-Mamă, mamă, mamă! Știi că nu au ajuns toți banii la
femeia aia…au fost ajutați, săracii, dar nu toți banii care
s-au strâns au ajuns…
-Păi, stai puțin! Nici banii pentru înmormântări, pentru
fiecare coleg, ăia cinci colegi care au fost nu au ajuns toți
banii la ei.
-Știu. Știu….
-Gheorghe își oprea o parte și….care-i chestia. S-a certat
cu Gisu. Gisu care i-a dat banii, Gisu de multe ori, spre
ultimele dăți când a fost să-i dea banii pentru cei care…..,
s-a învățat minte și a zis,, bă, eu nu-i mai dau banii lui ăsta,
îi dau eu personal lui băiatul ăla ca să nu-mi ia ăsta din
bani,,.
-Da, da, da.
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- A sărit Gheorghe de… L-a chemat Gheorghe la birou și ia zis ,,bă, cine ești mă tu aici în curtea asta ca să hotărăști
tu ce să faci cu banii?,,
-Am înțeles…
-Și el a zis ,,păi cum? Sunt bani pentru înmormântare!
Ajutor pentru înmormântare…. Bă, eu îi dau, bă, banii
ăia!,,
-Am înțeles ce spui.
-,,Dacă nu-i dați pe toți!... Bă, de unde știi tu?,,
-Da….”
Un element interesant este ca, o data ce Gheorghe impune
valori si sume stricte de colectat, Paduraru lasa la liberul
arbitru sumele date, insa un lucru cert este ca se fura de la
mort! La Dragalina se strang 3500 de Ron, la Lehliu
4000Ron, se strang si la Calarasi si la celelalte unitati!
Soldatul sare sa ajute familia celui decedat, oameni normali
la cap, solidari si corecti,au dat toti! Pana la ultimul! Iar
banii… Cum poti oare judeca o astfel de fapta! Cum poti
judeca angajarea fictiva a unor oameni la Sectia de
Pompieri, decorarea in bataie de joc ca Pompierul Anului, a
unui purtator de cuvant, fie el si de la Calarasi, umilirea
servantiilor zi de zi si an de an!
De retinut ca Gheroghe Si Paduraru sunt cei care
inlesnesc acordarea autorizatiilor isu(psi) pentru
ameropa si bunge!
Dar chinul Pompierului militar este lung si iti va fi greu sa
accepti, insa iti povestesc eu:
Daca il adaugam aici pe Mari Piticul sau Mari Politistul, cum
mai este numit, ajuns politist fara a avea inaltimea necesara
si trimis la cursuri de Imparat, Marian Lazar (cel din
articolul cu COCINA) intelegi ce si cum!
Ajuns sofer al lui Buraga, Mari piticul, are un bar in spate la
Crinului, bar unde membrii gruparii Iacomi se strang zilnic
la baute!
Buraga, nu-si mai aminteste de „criminalistul” care ii
conduce masina?!
Dar vom reveni pe larg in celelalte episoade, legat de aceste
aspecte.
Crud articol nu? Dar este dreptul tau sa cunosti adevarul!
Acum nu poti spune ca nu ai stiut! Sa te gandesti la batrani,
la copii si viitorul lor in tot ceea ce faci! Tu ii lasi, tu esti
puterea, nu ei!
Un procuror intr-o luna de zile curata Calarasi-ul definitiv,
asta cu speranta ca o catastrofa nu are loc la Bunge/
Ameropa! Zece ani de zile au fost necesari pentru a pregati
aceste articole, mii de pagini de dovezi, oameni infiltrati la
cele doua puncte, drone, inregistrari, marturii si stai sa vezi
ce urmeaza! -Dormi linistit, Procurorul vegheaza!

Azi la Serviciul de
Evidenta a
Populatiei la
Lehliu, omor ca pe
timpul lui
Ceausescu la
carne! De 5 luni,
serviciul duduie!
Mai jos pozele de
pe 18.09! (pentru
cei din Oras, in
aceasta perioada
veneau 2-3
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persoane dimineata sa rezolve expiratele)!
Se completeaza formularele si in strada! Mai sus, un etaj,
Buraga, intamplator pe acolo prin birou!
Serviciul de evidenta al
Partidului Politic!
Nu conteaza ce zice BEC!
La Lehliu flotantii voteaza
toti si gata, apoi voteaza si
in localitatea de resedinta!
Fraudarea are loc pe nivel
multiplu!
1000 de oameni vor fi la
Lehliu Gara, adusi cu
eforturi
exceptionale
(pana
vineri),
intr-o
miscare care sfideaza toate
legiile din Romania!
Logistica, infrastructura
necesara a crea si aduce 1000 de flotanti intr-un oras de
marimea
Lehliului
este
incredibila!

PNLSD
Sus sunt doar ei, mereu pe noi, cu cizma groasa si plina de
noroi pe gat! Noi jos in tarana, zdrobiti si buzunariti,
amendati si talhariti. Si asta pentru ca taci!
Miza o reprezinta imensa masina de functionari publici
insurubati peste tot si banii din Primarii, Consilii , Spitale,
Scoli! Totul se reduce la bani si cine ii papa, sunt cand unii
cand altii intr-o lupta extraordinara aparent electorala, prin
care esti jefuit an de an. Curat si simplu!
Poporul Roman, a aratat o tolerabilitate nemaiantalnita la
abuz! Secole de asuprire si Romanii au invatat sa inghita, sa
sufere, sa se interiorizeze. Unde altii erau starpiti, noi
inflorim sub asuprire!
-Insa si cand rabufneste furia, sa te feresca Preafericitul
Daniel, sa fii prin preajma!
Aurel (Gurita) cumpara, toti cumpara, este o
frenezie a fraudarii voturilor inainte ca acestea sa
inceapa.
Un dezmat incredibil!
Imparatul, azi, a stat pe Sectia de Evidenta a Populatiei ca
un tigru siberian (ii este teama ca pierde controlul), a intrat
inauntru, a reorganizat, a fluidizat! Daca folosea 10% din
capacitate si pentru bunastarea orasului, Lehliu arata ca
Sibiul! O risipa, atata timp cat la el in curte, este numai
gunoi si peste tot gropi…
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Imparatul arunca in joc tot, Maracine si Jean Ivanescu cara
flotantii cu zecile si azi, Bigi (Purcarea Cristian cu
antecedente penale), cara toti flotanti sau „prieteni” la
Lehliu pentru inscriere.
A primit Iulian ajutor de la Iulian Dumitrescu (de la PNL
Prahova- cel cu albanezii- vezi Judete la Stapan), cel care a
aranjat cu Orban insurubarea lui in PNL cu sila, peste
Filipescu.
La PSD Lehliu liniste? Banescu treiera porumbul!
Candidatul de la USR este praf, are blat cu Iacomi(vezi
editia de print)- o recunoaste el! nici macar nu a fost
intrebat.
Imparatul roieste toata ziua si intra in biroul de Evidenta a
Populatiei sa vada cum merge procesul. (toti asteapta tacuti
10 minute pana cand Imparatul Iulian afla ce si cum si da
indicatii)! 23.09-poze mai jos.
Azi, 23.09.2020 la flotantii pentru alegeri, 224
persoane - LEHLIU GARA! Numai azi!
Oameni amarati, platiti sa faca flotant pe adrese fictive! 100
ron votul+100 dupa vot! Carati ca vitele la abator cu
masiniile Primariilor, sub ochii vigilenti ai lui Buraga, iar
Primarii
roind
asupra lor precum
corbii
asupra
starvurilor.
Iar
Prim Procurorul,
abia intors din
vacanta, citeste si el
inghetat si spune in
gand:
”-Doamneeeeeeeee,
bine ca doar interlopii citesc Experimentul Lehliu!”

CL-10-PDV - masina Primariei Dragos Voda cara si ea
flotanti, acum mai are importanta daca cara pentru Imparat
sau pentru altul? Gurita cu angajarea fictiva a sotiei lui
Iacomi Iulian la Dragos
Voda. Imparatul pandea
din masina de langa
benzinaria Hali. Azi a
stat lipit de sectie! se
instaleaza frica, panica…
Buraga si-a luat jucarie
noua! Caluti multi si
ceruita, este impecaliba,

a fost slefuita pana la lac! Daca sufletul nu este alb, macar
masina sa fie! Nu iese nici din fabrica asa.
Flotantii sunt carati la biroul, unde in fata, o femeie, le face
la toti actele (90% nu stiu sa scrie).
Femeia imparatului, ea completeaza tot! 874 de flotanti la
Buzoieni, Razvani si Lehliu, adusi doar de Iulian Iacomi
pana azi 22.09! Oficial de la Calarasi cand se intreaba 150200 de persoane. Totul sub biroul „intamplator” al lui
Buraga Costel, care nu vede nimic!
Adica, daca toti Lehlienii stau acasa si nu ies la vot, Iulian
Iacomi iese primar cu 1000 de voturi!
Grava este aducerea lui Purcarea Cristian (bigi) in ecuatia
voturilor, doar el mai lipsea, erau toti!
Orasul Lehliu Gara este complet repopulat!
Imparatul a aranjat ca flotantii sa fie adusi la vot de
dimineata toti cu 36 de masini, iar apoi se va
incetini procesul de vot foarte mult, din diverse
motive ( nu merge tableta, cade curentul, cade
internetul, Covid 19- masurile, etc).
In lumea interlopa se vorbeste ca Iulian vrea sa iasa cu 95%
din voturile exprimate, asa ca va trebui sa fie exprimate cat
mai putine de catre Lehlieni!

Utilizand structuri ale Statului Roman, inclusiv MAI,
acestia aveau in plan lucruri marete azi! Trebuiau sa
lichideze unitatea de productie „Ferma Domnita Maria” si
Redactia Experimentul Lehliu, sa puna cizma pe gat! Nu a
venit imparatul, el este las si are cizma mica. A trimis un
detasament de mercenari, intr-o extraordinara coordonare
de forte!

La plecare dupa 3 ore de zgariat peretii! Detasamentul de
mercenari!
Astfel, incepand cu data de 21.09.2020, Braileanu Daniela,
fosta sotie a lui Iulian Iacomi si Director al Spitalului de
Psihiatrie din Sapunari, acolo unde lucreaza si sotia lui
Buraga, a pus la punct impreuna cu Iulian Iacomi si Buraga
Costel un plan prin care, utilizand infrastructura de forta a
MADR, prin sectiile antifrauda si control, sub pretextul unei
vizite de inspectie obisnuite neanuntate, sa inchida unitatea
noastra!
Azi pe data de 23.09.2020, in 3 echipaje suplimentate de
Buraga in fata Primariei din Dor Marunt, cu doi agenti de
Politie si dupa ce au primit de la acesta indicatiile de rigoare,
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au descins in forta la sediul fabricii noastre in incercarea de
a comite o crima!
Redactia
Experimentul
Lehliu / Ferma
Domnita Maria

Sclavetii lui Barca
Constantin,
in
numar de 9 plus
doi agenti de
Politie si 3 soferi,
au oprit in aceasta dimineata hotarati sa inchida unitatea
noastra pe vecie!
Bunescu si Dumitrescu la
Primaria Dor MArunt gata
sa intervina. Buraga cu o
alta masina pe DN! Se
vede si masinuta lui
Vatafu!
Au intentionat sa
pedepseasca
exemplar Redactia
Experimentul Lehliu,
pentru curajul de a-ti
spune adevarul!
Astfel, sclavetii MADR, in
numar de 14 persoane, au zgariat portile de inox cu unghiile
timp de 3 ore, cu toate ca nimeni nu le-a deschis sa le
implineasca planul. Fara toaleta s-au usurat prin boscheti!
Au stat afara in drum, ca niste sclavi ce sunt, fara apa, fara
rost, socati de
faptul ca „au cazut
de gaste proaste”!
Cu
toate
ca
aparent, nimeni
nu era la adresa,
acestia nu au
parasit
locatia
timp de trei ore.
Au fost retrasi
ulterior
si
au
asteptat
alte
instructiuni
la
Lehliu.
Pe site-ul nostru
puteti vedea
filmarile
camerelor de
supraveghere:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-unduster-raspuns-13-sclaveti/

Pentru executarea planului de distrugere a tintei, Braileanu
Daniela a facut cu o jumatate de ora inainte de venirea celor
trei
echipaje
o
comanda
pe
site-ul
nostru
www.fermadomnitamaria.ro. De la nepoata acesteia (P. E.),
care a fost angajata la noi, stie ca imediat ce o comanda este
procesata ea apare in sistem. Astfel poti stii daca si cand
sunt angajatii in firma! Vroiau sa vina la sigur!
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In asteptarea celor 3
echipaje de mercenari ai
lui Buraga si Iulian, au
fost lasati angajatii sa vina
la munca. Imediat dupa ce
ei au filat la 8 am unitatea
si au vazut pe DN3A
masinile angajatilor, si o
data date instructiuni
catre Gruparea de Crima
Organizata ca totul este
OK, se poate veni, absolut
toti angajatii fabricii
nostre si cei ai Redactiei
Experimentul Lehliu au
fost lasati sa plece acasa sa
se odihneasca dupa o
intensa
perioada
de
activitate.
Doua
din
echipajele care au venit
azi au fost filate de la iesire
din Bucuresti. Au fost
filati si in fata Primariei
Dor Marunt, unde Buraga
Costel, Comandat MAI
Lehliu Gara, a pus la
dispozitia mercenarilor
doi agenti de Politie tot cadre MAI (unul in civil).
Acestia au navalit cu 3 masini, si timp de 3 ore au zgariat
portile si betonul.

Daniela a platit cu cu card-ul dar din banii spitalului
Sapunari si facturat pe Spitalul Sapunari, chiar daca
produsele ajung la ea acasa! Clanul Iacomi nu plateste nici
o data nimic cu banii lor!

Adica cumperi produse cosmetice pentru uz personal, dar
plateste prostimea!

Sclavetii MADR, au stat in vant si in picioare timp de 3 ore
fara apa, cu mastile pe fata, iar la telefon li se spunea sa stea
pana deschide unu usa si apoi sa navaleasca!
O data lasata comanda Danielei Braileanu neprocesata,
unul dintre cei mai periculosi interlopi din Judetul Calarasi,
pe numele careia Iulian inca deruleaza afaceri de miliarde
cablate la bugetul Statului, interlopii au inteles ca ceva nu
este in ordine!
Cum infiltrati in unitate nu mai au, au fost dati afara, o
intreaga structura de Crima Organizata a fost azi umilita si
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ingenunchiata. Filmarea pe cele 4 camere de supraveghere
ii face vulnerabili si slabi, asa cum de fapt sunt!
O data ce Iulian Iacomi realizeaza ca au fost” jucati”,
apeleaza la un prieten care
poate detecta unde este
detinatorul unui celular, sa
vada unde exact sunt, asta si
dupa ce Barca Constantin ii
reproseaza ca „ne-am facut de
cacat”!
Iulian ma suna imediat dupa
ora 13:00 sa vada daca sunt in
Dor Marunt. Daca da drumul la
cele 3 echipaje de mercenari
care asteptau in Lehliu Gara
sau nu. Sim-ul era in Bucuresti
:-), chiar pe strada Savinesti!
Buraga vine pentru operatiune la Dor Marunt, in fata
Primariei, dar nu vine el in echipa de mercenari! Nu are
curaj!
Iacomi stia din articolele trecute ca apelul este automat
respins! Insa a putut detecta locatia sim-ului! O data ce a
vazut ca sim-ul este in Bucuresti a lasat mercenarii sa plece
inapoi in Bucuresti!
MADR, prin Barca Constantin , in urma cu cativa ani, ne-a
oprit subventia pe 2 ani, la directiva lui Iulian Iacomi.
Paguba totala a fost undeva la 100.000 de euro. Actiunea
acestora a fost ilegala si imorala, insa tine strict de Crima
Organizata. Au oprit subventia pe un an si ne-au dat o
amenda tot aiurea in alt an cu penalizari uriase pentru a ne
crea probleme.
Baraca Constantin, este ruda cu Tene Vicuta sotul doamnei
Tene, postasul si postarita din Dor Marunt, cei care vindeau
dosarele de la Xenofonte lui Vatafu (secretarul Primariei
Dor Marunt). Cei din Articolul cu Ghilotina!
Barca Constantin utilizeaza Structura MADR, in actiuni de
forta de Crima Orgnaizata, cu directa implicare si
sincronizare cu structuri ale MAI.
Toti sunt inruditi, incuscriti, nasiti, un mare Clan!
Acestia au fost filati pas cu pas pentru a vedea reactiile si
miscarile lui Buraga Costel (in principal), in calitatea
acestuia de Ofiter MAI, Comandant al Politiei Lehliu Gara
dar si grotescul situatiei in ansamblul ei.
Pe site-ul nostru puteti vedea filmele celor 2 filaje :
Filaj la 150m sudde mercenari si Filaj lateral pe
DN3A pentru a vedea ce echipamente au.
Deosebit de grava este complicitatea criminala a
Organismului de Certificare, CERTROM, care prin
reprezentant ne-a comunicat ca RENAR, (cei care
autorizeaza Organismul de Certificare), ar dori sa participe
si el la desfasurarea unei vizite anuale a CERTROM! Ei erau
pregatiti cu un pluton de executie, numai ca nu au mai gasit
subiectul! Inspectorul CERTROM este ruda cu proprietarul
fermei de capsuni din Ogoru, care si el este legat de Fam.
Iacomi.
In fapt acestia, Barca Constantin, Iulian Iacomi si Buraga
Costel au incercat distrugerea unitatii nostre si inchiderea
Experimentului Lehliu.
Tratati mai rau ca zilierii, fara apa, in bataia vantului,
Inspectorii / mercenarii, platiti de Statul Roman ajung o
bata proasta in mana unor idioti!

Unitatea noastra a fost supusa la exceptionale abuzuri de
MADR si APIA, abuzuri prin care am fost tocati si jefuiti de

banii de la Uniunea Europeana (subventiile pe terenul
agricol si culturi), in incercarea Gruparii de a impiedica
dezvoltarea noastra.
Tinuti ca sclavii in picioare 3 ore, in vant, la aerisit!
Barca Constantin, nepotul
lui Sandu Barca (mana
dreapta a lui Ion Iacomi),
este si cel care a sarit in
ajutorul lui Sandu in urma
cu cateva saptamani cand
la Sandu in curte, un alt
accident de munca, cu
ranirea grava a unui
muncitor din Dalga Gara a
avut loc. Tot din cauza
muncii la negru si a lipsei
echipamentelor de protectie. Barca Sandu a mai avut si alte
peripetii si a trebuit sa apeleze la Ion Iacomi si Dumitru
Nicolae (Gogosel) pentru rezolvarea cazurilor. In ultimul
caz, un muncitor care lucra la negru pe o schela improvizata
a cazut de la 5-6 m inaltime si a suferit grave traumatisme
craniene. A rezolvat totul Barca Constantin si Dumitru (prin
Ciorapul – Stan Ionel – Inspector ITM Calarasi).
Poti gasi materialele video cu abuzurile MADR in
sectiunea video de pe www.domnitamaria.ro – cele
inregistrate de TVR.

Despartit de Daniela, si nu prea, Iulian Iacomi, a stiut sa o
pastreze mufata cu numele, pe Daniela Braileanu, la
conducta cu bani a Statului Roman. Insurubata de Filipescu
la Sapunari, Iacomi a avut inspiratia sa transforme Spitalul
prin angajari exclusive pe pile si relatii intr-o anexa a
Clanului in care domina teroarea si frica.

Cu grija a fost adusa in unitate si Daniela Buraga, sub aripa
ocrotitoare a Danielei Braileanu fosta Iacomi.
Gasesti mai multe informatii aici:
https://www.riseproject.ro/articol/felia-interlopa-dinafacerea-cu-masti/

Succesul financiar al Clanului Iacomi a inceput o data ce
acestia incep sa praduiasca si sa cioparteasca fostul IAS din
Ogoru, pe care il vand pe bucatele dupa ce a fost cumparat
prin influenta detinuta de Iulian din pozitia de Primar. Sirul
de magarii ale celor doi este urias. Mai jos o mica
exemplificare cum a ajuns Clanul Iacomi Grup de Crima
Organizata! Vanzarea de active catre turci a fostelor ferme
IAS din Ogoru. Aici doar inceputul.
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Si cand te gandesti ca totul a inceput cu Magla si niste
baieti buni, cuminti si docili, ca niste pisicute mici si
blande… fratii Iacomi !

Selectie de pe rise project

PSD in ultimii 30 de
ani a distrus Romania,
distrugand Justitia.
PNL, acum distruge si
ceea ce a mai ramas din
noi: ” cuvantul si
libertatea
de
exprimare”.
Parte integaranta a
conceptului
de
Democratie, libertatea
de exprimare este
pilonul de baza al
Uniunii
Europene.
Romania este parte a
Familiei Europene, si
ea nu apartine PSD, asa cum nu apartine PNL, Romania este
a noastra si noi trebuie sa o lasam mai buna, mai curata
pentru copiii nostri!
Ludovic Orban, cel cu chimirul plin de cash, a venit la
Calarasi, destul de des in ultimele saptamani! Filipescu a
cerut ajutor, pentru ca pierd judetul!
Cauza: ” cineva incearca sa ne dezmembreze judetul”!
Fisierul video poate fi gasit pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-sioperatiunea-fulgerul/

Filipescu ii spune lui Orban, ca in PSD se umbla cu masinile
pline cu cash si se cumpara voturi!
-Cum ar fi ca tu, un simplu muritor sa asculti discutia
privata dintre Orban si Filipescu?
Daca PSD a distrus Romania, a alungat Romanii din case,
PNL continua jaf-ul, problema este ca astia-s prosti rau! Pai
Bibanii din Razvani sunt artisti comparati cu Filipescu si
Imparatul!
Iar Zeul, Zeul (Stan Bucur), este singurul om din
Lehliu care merita cu adevarat sa-ti fie Primar!
Singurul care s-a luptat pentru tine Lehlianul!

MADR Romania

Dormi linistit, Prim Procurorul Xenofonte
Purcarea vegheaza!
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Filipescu, ii expune problema deosebit de grava din
organizatia PNL, unde sunt toti infiltrati si ascultati,
urmariti, iar capul, capatana, sta ascunsa intr-o vizuina cu
zid-uri ca la puscarie! Inauntru, iepurasi multi cu urechi
fine si iuti de labute! Echipa!
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vinde praf-uri, drog-uri, omoara oameni, etc. Pentru acest
capitol Braileanu Daniela, incearca prin sute de telefoane si
mail-uri sa obtina de la noi, indicatii medicale in diverse
afectiuni! Toate aceste hartii sunt stranse intr-un dosar si
date lui Orban la Calarasi. Orban le trimite la Biroul lui
Nechita Adrian Oros (ministru Agriculturii- PNL). Barca
Constantin este si el trimis la MADR, tot la Ministru cu
acelasi dosar, insa ministrul nu ii da drumul!
Orban il suna pe Oros si:
Filipescu ii spune lui Orban:
-Daca nu il rezolvam pe asta de la Comisia Europeana,
rapid si fara comentarii, PNL Calarasi se dezmembreaza!
Asa ceva nu a mai existat aici! Procurorii tremura, sunt
terfeliti, nu raspund nici la telefon, insa au dat drumul la
dosare! Noi stam toti la Parchete!
Orban: -Cine este asta?
Filipescu: -Dracu stie, cert este ca in firma are camere cu
acces cu cartele pline cu echipamente ca la NASA, situatia
a scapat de sub control! Trebuie sa rezolvam rapid si fara
comentarii!
Orban: Si pana acum ce ati facut? De ce suntem aici, cum
am ajuns aici?
Filipescu: Eu v-am zis ca Iacomi nu are ce sa caute la PNL,
acum….Asta a trimis din Ianuarie toate plangerile la
Marian in CC (Gen Marian Stoica Prefect Calarasi- PNLnr), iar noi v-am dat toate materialele!
(selectie din discutia cu Orban a lui Filipe, la Calarasi acum
cateva zile).
Ludovic Orban, varful coruptiei din Romania, o Romanie
zdrobita sub caracatita coruptiei politice, stoarsa ca o carpa
prin menghina institutiilor de forta!

Stiai ca site-ul www.experimentullehliu.ro, este un site care
are ca tinta o serie de ip-uri, persoane, structuri si este
special conceput pentru a fi accesat doar de anumite
persoane. Folosind tehnologii de IP targeting, IP dynamic
filtering, cross-section analysis, site-ul este special facut sa
fie accesat doar de anumite persoane, este injectat si gandit
sa ajunga la tine! Asta este si unul din motivele pentru care
el nu a fost preluat la nivel national de presa nationala! Este
doar un experiment, dar experimentatul esti tu! 5000 de
Lehlieni intra zilnic din zona Lehliu-Calarasi pe site.
Inclusiv doamna Dir Matei (Director BCR Lehliu)
cunoscuta sub numele de Matca, in organizatie! Acest site
este unul din putinele surse de informatii care nu este
manjit de banii politicului si lumii interlope!

Ludovic Orban primeste cateva foi la vizita de la Calarasi,
legat de ceea ce trebuie facut la Dor Marunt. Imparatul are
nevoie de ajutor, Procurorii au nevoie de ajutor!
Braileanu Daniela, sotia (fosta) lui Iulian Iacomi, gandeste
impreuna cu Hristu Costel, o schema prin care, bazat pe
faptul ca Hristu a vandut catre noi (in 2019) o cantitate de
rapita (conventionala), sa faca o plangere cum ca noi
folosim semintele ca fiind BIO, lucru fals, ele fiind utilizate
in unele cosmetice (in 2019), care nu sunt certificate BIO!
Hristu este cel cu lacurile, membru si el al organizatiei
Iacomi. Braileanu, pregateste si ea ca parte a plangerii, o
serie de hartii prin care spune ca Ferma Domnita Maria,

Discutie cu Mihalcea, Inspector SEF Certrom Romaniafirma Privata de Certificare in Agricultura Ecologicasubordonata MADR:
-Să trăiți,domnul Petrescu!
-Bună ziua, domnul Mihalcea!Ce mai faceți?
-Voiam să știu dacă ați pățit ceva. Au spus că ați avut un
accident.
-Nu am pățit, domnul Mihalcea. Sunt mai bine. Ce mai
faceți dumneavoastră?
-Ce vreau să fac.... dați-mi o dovadă, ceva, ca să nu-i mai
stârnim pe ăștia, că nu puteți accesa cu ministerul luni.
-Domnul Mihalcea, dar cine a fost? Am înțeles că au fost
mai mulți oameni acum două zile acolo. Dar ce s-a
întâmplat acolo, că am înțeles că a fost un regiment de
infanterie.
-Da. Păi, nici noi n-am...ce vreți?...că nu depinde de noi.
Uitați care e treaba. Ieri m-au chemat la minister, exact
cum v-am spus...
-Cine v-a chemat la minister, domnu Mihalcea? Cine?
-Anghel.
-Domnul Anghel...
-Anghel Nike.
-Și Anghel Nike ăsta, cine este?
-Este un consilier de la Departamentul de Inspecții în
agricultură ecologică.M-a sunat luni. M-a sunat luni
dimineață la 10:00 și a zis așa: ,,Domne, avem o inspecție
de făcut la un operator de-al dumneavoastră, pe producție
vegetală și pe procesare. Și eu am întrebat ,,cine?,,. ,,Nu
vă putem spune, nici eu nu știu, că e ordin de la ministru,,.
-Stați așa! Stați puțin! Deci e ordin de la ministru!
-Da, da, da, de la cabinetul ministrului, așa mi-a spus.
-Mamă, mamă!
-E tematică.Da, bun. A zis că e tematică. Nu mi-a spus
nimic. Bun. Am dat telefon la București, la domnul
Laurențiu, i-am spus ,,domne, mie ăsta nu mi-a spus ce-i,,.
Bun. M-am deplasat la București marți dimineață și-am
stabilit să fiu miercuri dimineață la ministru.
-A, deci v-a mai chemat încă o dată la ministru miercuri
dimineață.
-Deci, prin telefon luni mi-a spus dacă se poate să vin
marți, dar eu eram pe teren și am spus:,,cum să vin eu,
domne, de la Suceava la București....nu pot. Atunci veniți
miercuri dimineață la ministru,,.
-Miercuri dimineață...
-M-a chemat acolo la minister, m-am dus la minister și miau spus:,,domne, nu vă vine a crede la cine avem inspecție!
La cine, domne? La domnul Petrescu!,,.... Bun. ,,Păi, ce s-a
întâmplat?Are o reclamație, că folosește pesticide,că
folosește rapiță pentru ulei, la in spune că a dat cu
îngrășăminte, în reclamație,,
-Da...
-Așa. Și cam atât...Eu am spus:,,Domne, da, orice
inspecție, la noi scrie în proceduri, chiar dacă e
neanunțată, eu știu că măcar cu o zi înainte se dă telefon
omului, că dacă nu-l găsești acolo? ,,Păi, puteți să-i dați
telefon,, a zis miercuri dimineață.Lucru care, știți, că v-am
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și dat telefon. Acum am ajuns când de la minister au venit
cu o mașină trei, de la APIA Călărași a venit unu, un băiat,
de la DAJ Călărași a venit ăla pe care îl știți, a venit și el
acolo, domnul ăla în vârstă.
-Deci au fost cinci mașini în total.
-Păi era așa: APIA, corect, da, era APIA, era Direcția
Agricolă, eram noi, era ministerul și parcă mi era una....nu
mai știu. Au venit de la primărie.
-A, deci de la primărie a mai venit una...
-A mai venit și una în final de la primărie.
-Deci în total șase mașini și cincisprezece oameni.
-Nu știu, nu i-am numărat, dar cam ăștia erau. Erau mulți
acolo.
-Păi, și Poliția, ce căuta Poliția, domnu Mihalcea?
-Hai că vă spun eu. Ăsta, este unu Munteanu Octavian de
la minister, ăsta era dirijat prin telefon de la minister de
cineva, și ăsta a spus:,,domne, omu nu a venit. Nu a
venit...i s-a dat telefon, i s-a dat mesaj, nu a venit,,. În final
i-au spus, vorbea ăla la minister și , la o directoare acolo
am înțeles și i-a spus:,, domne, a spus omu că a avut
accident,,. În cazul ăsta probabil că i s-a spus ,,fă un proces
verbal cu primăria și cu Poliția de acolo și semnați-l toți și
plecați,,. Cam asta a fost.
-Păi și ce proces verbal v-au pus să faceți?
-A făcut el un proces verbal, a scris de mână, în care scrie
exact că nu v-ați prezentat și că ați dat un mesaj, mesajul
ăla pe care cred că i l-ați dat lui Remus, că ați avut un
accident.
- Un accident...
-Da, da, așa a scris.
-Am înțeles. Și pe urmă, după ce ați stat patru ore acolo,
ați plecat.
-Eu am plecat spre București cu șoferul nostru și cu Remus.
-Dar știți că ceilalți au stat la Lehliu Gară până la 3:30.
-Habar nu am...Mi-a spus Remus acu, de dimineață, că ați
postat pe Facebook acolo și că ăia au stat acolo. Noi am
plecat direct spre București. Eu am plecat după aia spre
Iași.
-Bine. Am înțeles. Domnul Mihalcea, haideți că o să vă sun,
o să vă dau și scris ca să vă spun cum procedăm mai
departe.
-Da, da, e foarte bine. Măcar să știe. Pe mine nu mă
interesează. Să știți că eu nu aveam cum să refuz să mă duc
la minister.Că știți că suntem sub tutela lor.
-Da. Da. Dar RENAR-ul a fost? A fost și RENAR-ul, nu?
-Nu. Nu. Nu. RENAR-ul acuma, hai că vă spun toată
problema, că de asta v-am și dat mesaje. Noi aveam
RENAR-ul pentru luni programat. Știți că ați semnat
planul ăla de inspecții. Acum, în RENAR-ul ăsta.... Acum...
Ministerul ce a făcut? Ministerul a vorbit, s-au dus înapoi
ăștia la București și au vorbit și m-au sunat și pe mine și
au spus ,,domne, întreabă RENAR-ul,, ....pe mine m-a pus
să sun...,,întreabă RENAR-ul dacă acceptă ca și noi,
ministerul, să participăm la inspecție.
-Adică să participe și ministerul la inspecție..
-Da, da... atunci eu am dat telefon la domnișoara Nedit.
-Ce lichele!
-Da, da nu, să vedeți că eu vă spun realitatea.
-Da.
-Am dat telefon la domnișoara Nedit și i-am spus ce s-a
întâmplat. O sesizare la domnul Petrescu și m-au chemat
acolo la minister... cum v-am spus și dumneavoastră. Și ce
ați făcut? Păi, omul, dacă nu a fost anunțat din timp, nu a
venit...asta e...probabil...Ne-a dat un mesaj, că a avut un
accident, în sfârșit...Domnișoara Nedit a spus:,,luați
legătura cu omul dacă are un motiv întemeiat, Doamne
ferește, că a avut accident, să ne spună, să ne dea o dovadă
66

să putem amâna inspecția RENAR de luni,,. O putem
amâna din motive obiective, ce aveți dumneavoastră
acolo, doamne ferește, accident...Bine că nu ați pățit nimic!
-Da. Am înțeles...
-Atunci eu am dat telefon la minister și le-am
spus:,,Domne, am vorbit cu RENAR-ul și RENAR-ul a spus
că nu are nimic împotrivă să participați,,.
-Da. Da. Da.
-Atunci, ieri dimineață, domnișoara Nedit m-a pus din nou
să vorbesc cu ministerul să dea și ministerul
un........................... la RENAR și să vadă despre ce este
vorba că e instituție, unu-i atatul, unu e privatul, naiba săi ia. Si s-au înțeles între ei să participe și ministerul la
inspecția de luni. Domnișoara Nedit m-a întrebat încă o
dată prin telefon: ,,Domne, vorbește cu omul ăsta...ne
trebuie și acceptul lui ca să participe și ministerul. Este
corect.,, Deci dumneavoastră aveți voie să spuneți ,,nu
vreau să participe și ministerul,,.
-Bun, dar stați puțin, domnul Mihalcea. Dumneavoastră,
de când sunteți în industria asta și în relația cu ministerul,
dumneavoastră ați văzut până acum așa ceva, ceea ce s-a
întâmplat?
-Nu. Nu. E prima dată. Asta vorbeam și cu Laurențiu, cu
directorul general.A zis:,, domne, așa ceva nu s-a
întâmplat, a înnebunit,,...și âla spunea.,, domne, dar ce a
făcut omul ăsta? A omorât? E criminal? Ce a pățit omul
ăsta de se duc atâția oameni acolo?,,...
-Stiți că în echipajele care au venit era un membru al
Clanului Sportivilor?
-Nu știu. Habar nu am!
-Nu știți? Era un interlop destul de periculos. Nu știți?
-În echipajul ăla care a fost acolo?
-Deci, într-unul din echipajele care au venit și au stat cu
dumneavoastră acolo a fost un interlop din Clanul
Sportivilor.
-......................era unu la Octavian ăsta, poate Munteanu,
avea o figură așa... stătea cu picioarele pe volan și.....
-Nu, nu era Munteanu Octavian, nu. Bun. Deci uitați cum
vom face. În primul rând țin să vă spun că, legat de
legalitatea și temeinicia inspecției care s-a dorit a se face,
în formatul dorit, există mari probleme atât pe legalitate,
cât și pe temeinicie, dar astea vor fi analizate, le vom
discuta pe larg, vă voi ține la curent în zilele care urmează,
legat de aceste aspecte și de inspecția de luni. Deci
dumneavoastră nu știți exact dacă ministrul direct a
aranjat această lucrare sau dacă doar de la cabinet, că de
la cabinet poate să fie și un secretar de stat.
-În emailul pe care l-a dat către Nedit ministerul spune că
e de la cabinetul ministrului.
-Deci de la cabinetul ministrului. Și ăasta este PNL, nu?
Cine e ministru acum?
- Este unu....Cum dracu îi spune, că nici nu-l cunosc să vă
spun sincer...
-Am înțeles, de la cabinetul ministrului... Deci până la
urmă totul pleacă de la Orban, că ăsta îi ghidează...
-De la Orban probabil, dar a ajuns la ministrul
agriculturii...
-A ajuns la ministrul agriculturii, da. Și acolo, la ministrul
agriculturii îl are pe Bârcă care este director la Direcția
Antifraudă, dracu să-l ia, că și ăsta numai probleme ne-a
făcut și e un interlop și ăsta... De Costin Constantin Bârcă
ăsta nu ați auzit în discuții ieri, alaltăieri?
-Nu. Nu. Nu. Că ce discutau despre altceva discutau numai
ei, acolo. Pe mine mă întrebau cum e cu RENAR-ul, ce-o fi
făcut?
-Deci, domnul Mihalcea,o amărâtă de inspecție anuală
care trebuia să se desfășoare cu doi inspectori, să
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verificăm producția de gălbenele și de mușețel, s-a
transformat într-un pluton de execuție.
-Da, cam așa ceva... Așa spunea și directorul nostru
Laurențiu...,,Domne, dar omul ăasta doar nu a omorât pe
nimeni, a împușcat pe cineva?,, Acuma, eu mi-am spus
părerea și dimineață la minister, când m-au chemat
....,,Omul avea dreptul să-l anunțați cu 24 de ore înainte.
Eu așa știam.,, Dar, na... Acuma spuneți-mi dacă eu mă
mai deplasez luni acolo, dacă primiți inspecția sau nu... Și
Nedit a insistat: ..Domne, poate luați legătura cu omul
ăsta, poate a pățit ceva, are COVID, poate are ceva,,...
-Râie, malarie poate avem, să nu fim contagioși aici,
domnul Mihalcea, știți? Râia, că asta scarpină rău dacă
e....COVID-ul mai scapi de el, dar dacă iei râie din aia
căprească....
-Am înțeles...
-Vă sun, vă sun și vă informez. Vă țin la curent.
-Da. Eu vreau să....eu aș pleca diminică dimineață, eu vin
direct la Lehliu.
-Dar știți că MADR și DAJ Călărași și toți ăștia tocmai ce
intraseră la noi și au terminat inspecția în urmă cu câteva
zile? Știți asta?
-Nu. Nu.
- Ei au mai fost la noi, tocmai ce plecaseră acum o
săptămână, cât să aibă? Adică vă dați seama ce mobilizare
de forțe, dar săracii, i-am văzut, dumnul Mihalcea, i-am
văzut că se ușurau prin boscheți, pe acolo, pe la vecini prin
gard...
-N-am văzut asta...
-Păi și de ce au stat atât de mult, trei ore și ceva?De ce au
stat trei ore și ceva, săracii, să aștepte?
-Era o doamnă micuță așa, de la minister, probabil că
scăpa pe ea, săraca! Ea a zis ,,Domne, dacă nu vine omul
de ce mai stăm aici?,, Ăla care tot lua legătura cu
ministerul, cu directoarea, una Simona, nu știu cum îi
spune, a spus la un moment dat,, domne, dacă nu e omul,
duceți-vă în câmp și luați probe,, și atunci Anghel a spus că
nu poți să faci proces verbal de prelevare de probe dacă
nu-ți semnează omul. Trebuie în prezența lui.
-Păi, nu s-au luat probe de la teren în fiecare an, domnu
Mihalcea?
-Sigur! Sigur! Dar reclamația asta cine v-a făcut-o,
domne?
-Nu a făcut-o nimeni, domnu Mihalcea. Este vorba de o
grupare de crimă organizată cu conexiuni până la Orban.
Este de fapt vorba despre Ludovic Orban, da? Ăsta este cel
care a organizat tot.
-Dar cu ce l-ați supărat, domne?
-Păi, cățeii lui di Călărași, cățelușii, da? Adică președintele
PDL, PNL Călărași pe care-l cheamă Filipescu și mai este
un alt cățel al lor pe care-l cheamă Iulian Iacomi, care este
fost președinte PSD, care acum este candidat PNL și e o
întreagă structură, ăștia sunt supărați puțin, dar puțin, nu
sunt mult, sunt puțin supărați, și ce-au zis: ,,bă, de nu
aranjăm acum,,, că ei n-au cum să intre cu parchetul aici,
n-au cum să intre cu mandat, și singurul instrument care
a rămas este MADR în sensul că pot să facă rău prin a-ți
lua autorizații, a-ți da amenzi, cum au mai făcut, că de fapt
a fost singurul lor instrument până acum, domnul
Mihalcea.
-Da, da, da...
-Ați înțeles? Deci n-are treabă nici cu ce utilizăm noi, nici
cu câte gălbene producem, nici câte flori de mușețel avem
pe stoc, nu. Problema este de altă natură...
-Vor să vă închidă gura, da?
-Exact, domnul Mihalcea!

-Noi ne-am dat seama că aicea e....și ei vor prin noi, prin
mâna noastră să vă facem rău...
-Da...Cam așa e treaba, da, domnul Mihalcea... Haideți că
ținem legătura. Vă mulțumim foarte mult! Ținem legătura
și vă spun cum procedăm pentru luni, da, domnul
Mihalcea?
-Mulțumesc frumos!
-Sănătate! Dar, oricum vă spun sigur! Aici,RENAR și
MADR nu intră!
-Păi asta e important pentru mine!
-Eu vă spun să știți! Eu vă spun de acum, RENAR și MADR
nu vor intra decât peste cadavrele noastre!
-Bine. Bine. Eu vă mulțumesc frumos pentru sinceritate și
îmi pare rău că suntem în poziția asta!
-Ingrată, da....
-Eu am vrut să fiu sincer cu dumneavoastră și să nu
credeți că...într-adevăr, suntem unealta lor, cum ați scris
acolo, că e pâinea noastră...Asta este...
-Da, domnul Mihalcea. Vă mulțumesc frumos și ținem
legătura.
- Vă mulțumesc și eu!
Organizati militareste, cu
Interlopi
in
haita,
„Plutonul” de hiene, condus
prin telefon de Secretari de
Stat din MADR, a venit sa ii
dea iepurasului peste labute
cu bata! Problema cu
iespurasul, esta este ca „are
auzul foare fin” si este iute
de labute!
Ce facea Imparatul? Era in
telefon cu Buraga care dirija
din fata Primariei!

Prim
Ministru
al
Romaniei,
Ludovic
Orban,
Ministrul
Agriculturii, Dl Oros,
Secretari
de
Stat,
RENAR, Filipescu- PNL
Calarasi, Iacomi Iulian,
Hristu Costel, Buraga
Costel- MAI Calarasi,
formeaza ceea ce in
termeni juridici se scrie
asa: „Grup de Crima
Organizata”, iar pentru
astia in general se scriu rechizitorii, multe si lungi…
Barca Constantin, Director MARD suspendat partial, este
inca cu branula in vena de la MADR, la el am fost in
audienta pentru abuzurile MADR acum cativa ani
(degeaba). Acum imi transmite ca furtul banilor din
subvetie a venit cu „instructiuni direct de la ministrul
agriculturii de atunci!”.. Hmmmm!
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Dar cine sa scrie rechizitoriile? Prim Procuror Xenofonte
Purcarea al Calarasiului. Prim Procuror Banescu Liliana, a
Lehliului? Procurorul lor? Avem nevoie de Denisa Silvestru
asa cum avem nevoie de aer sa respiram!

omoare sau sa pedepseasca pe unul si pe altul alaturi de alti
membrii ai gruparii.

Mai tii minte articolul legat de”Crimele importiva
Umanitatii” ?
https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-primprocurorului-xenofonte-purcarea/

Va putea fi oare acuzat PSD si PNL de Crime Importiva
Umanitatii, importiva Romanilor? Va putea fi sustinuta
acuzatia de Genocid importiva lui Orban si a lui Dragnea?
Incarcerarea lor pe motivele prezentate mai sus va
reprezenta o scuturare de lepre a Romaniei, a sistemului
corupt pana sus, sus, sus, …, pana la Ludovic Orban! Daca
iti spuneam nu credeai!
Acum vezi cu ochii tai!

Plutonul de executie, era de
fapt mult mai numeros,
includea echipaje ale MADR
Calarasi, APIA Calarasi si
SRI Bucuresti+ un interlop
zis Critu, cu antecedente
penale! Ei veneau sa numere
galbenelele! 18 oameni cu
6 masini si 2 masini ale
MAI (una Lehliu si una
Calarasi+ o masina a

Primariei Lehliu Gara (astepta lateral de
primaria Dor Marunt).
Acum cateva zile la „Ferma Domnita Maria” TVR a facut un
reportaj, stiai? Il puteti vedea pe site-ul nostru :
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-sioperatiunea-fulgerul/

Fara alte comentarii!
-Sa nu dormi linistit, nici noi nu dormim!

Pentru aceste 700 de voturi, au platit bani grei cei implicati!
In jur de 60.000 de euro cash. Cei care au platit banii au si
magazine, ceea ce inseamna ca vor primi banii inapoi prin
alimente si diverse cumparaturi. Adica ei vor recupera
oarecum banutii investiti. Timpul trece repede si banii
trebuiesc recuperati inzecit.
Hristu Costel, va primi liniste in tot ceea ce face si protectie,
precum si o parte din cele 330 de ha de teren ale Consiliului
Local, pentru a acoperi cheltuielile.
Zis Rica, Aurelian, este la a sasea abatere violenta, in care,
cu mana pe sabie sau bata, merge trimis de Iacomi Iulian sa
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Ultima fapta mi-o amintesc in Razvani, cand cu cateva
masini, bate rangi si topoare sau dus sa pedepseasca pe unii
ca nu au votat cu ei. Sau luptat cu sabii ca in filmele lui
Tarantino! A doua zi insa totul era acoperit de Iacomi. A
cusut Dr. Graure la ei, la cocina din Lehliu Gara, mai ceva
ca la croitorie!
Dinca Mariana, este numele care apare in toate Hotarariile
de Consiliu Local din Lehliu, prin care Iulian Iacomi face
toate magariile, folosind numele doamnei Mariana, ca
paravan in diverse rapoarte de „oportunitate” sau alte
matrapazlacuri. Ultima oara lucra la firma de Gaze din
Lehliu Gara.
Rica este Sef de Echipaj in MAI, iar uneori, el iese cu
echipajul la interventie. El nu este insa eroul tau!

Purcarea Cristian, zis Bigi, cu antecedente penale grave,
dupa ce a stat in puscarie aproape un deceniu, pentru fapte
care au scarbit si ingrozit o intreaga comunitate, se intoarce
in Lehliu si se face baiat cuminte.
Familia persoanei cu dizabilitati violate de haita de animale,
numite oameni, a fost efectiv decimata dupa eveniment,
bagata in pamant.
Deosebit de violent, Bigi impreuna cu Parcarea Mitica
(tatal), ajung sa ia un copil de la scoala, de la Familia Hagiu,
(oameni amarati) si sa il transforme in cioban! Pentru asta
copilul este scos de la unitatea de invatamant si devine sclav
la 8 ani in clasa a doua.
In spate la Dalga Gara, langa groapa de gunoi, este o stana
de oi care este a familiei Purcarea. Viata pentru cei de acolo
de pe strada este un calvar permanet (miros, muste, tantari,
apa poluata de urina animalelor, etc).
Familia Hagiu, fara fantana si WC in curte, au 3 copii, doi
baieti si o fata. Un baiat frumos, destept si cu parul balai, pe
numele lui Hagiu Marian. Acesta este scos de la scoala, unde
era un elev bun si cuminte si transformat in sclav, pus sa
munceasca 12 ore pe zi si apoi sa mulga oi, zi de zi de zi de
zi….pana sa sfarsit!
Toata ziua, pe drumurile pline de praf, Hagiu, conducea
oitele la pascut.
A existat un episod in care Hagiu si inca un cioban, au scapat
cateva oi pe linia de cale ferata, iar un tren a omorat cateva
dintre ele. CIobanul a mancat o bataie sora cu moartea de la
Bigi, iar cand si-a revenit a plecat si dus a fost.
Hagiu este gasit fara suflare in lacul sapat de Hristu Costel,
cu perete vertical de 8-9m (adancime). Doua zile mai tarziu
dupa constatarea decesului copilului ca inec, apare si o
mioara inecata pe luciul apei.
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Copilul nu avea ce sa caute pe marginea rapei. O data intrat
acolo, adult sa fii si nu mai ieseai, pentru ca nu aveai de ce
sa te agati.
Toti ascund drama, iar asupra familiei Hagiu, se fac presiuni
extraordinare pentru a nu declara adevarul.
Copilul de 13 ani, cu parul balai, cuminte si frumos, putea fi
copilul tau.
Cazul nu este incadrat accident de munca, are grija Dumitru
Nicolae (actual subprefect ) fost director ITM si bun prieten
cu Ion Iacomi, iar Calarasi-ul unde Prim Procuror este tot
Purcarea, ingroapa cazul. Tot Purcarea este si Purcarea de
la ISU cu gardurile, este si Scriba Gabi de la Primaria Lehliu
(omul lui Iulian) a carui fata este sotia lui Purcarea Cristian.
In urma cu cateva zile in Dalga Gara, Bigi a rupt tricoul unui
copil de pe strada pentru ca avea culoarea rosie.
Azi, Purcarea Cristian, impreuna cu Rica Aurelian, angajat
MAI, si inca 18 membrii ai clanului Iacomi, au poposit la
unul din sustinatorii celuilalt candidat, care a pierdut
alegerile in Dor Marunt. Pentru exemplara pedeapsa!
Au venit cu sabii si bate, trimisi de Iulian Iacomi, sa il invete
pe cel care a avut curajul sa ii infunte, o lectie, asa cum face
mereu!

Dupa ce au baut cateva sticle, sa prinda curaj, Clanul
Iacomi, legat de banii tai prin salarii la Primarie si
contracte, vin seara la 9, la om acasa sa il pedepseasca, sa il
umileasca, sa sperie si sa ingrozeasca o familie. Doar pentru
ca nu este de acord cu ei. Maine poti fi chiar tu, este doar o
problema de timp!
Stiai ca si Bigi are un copil? Este parinte si el!
Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrare din curtea
familiei in timpul evenimentelor. Telefonul a fost daramat
pe asfalt in curtea in urma conflictului. Acesta a fost
deteriorat, motiv pentru care sunetul transmis nu mai este
complet. Sunet needitat.

Sosirea Plutonului de Executie!

Pe

site-ul

nostru

puteti

vedea

fisierele

video:

https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomiland-au-nume-de-oameni/

u intrat in casa acestuia si de fata cu copii l-au amenintat cu
moartea, iau jignit copii, l-au imbrancit, l-au scuipat, au
batut cu batele in gard si pret de mai bine de o ora au
semanat panica si teroare. Bigi baut a lasat una din sticlele
de bere pe raft in curtea omului!
In casa, un barbat, un copil in pijama, o pustoaica si doua
doamne. Familia acestuia la 9 seara. Maine copii se duc la
scoala!
Crima lui Hagiu Marian a ramas nepedepsita, iar ieri,
Purcarea Cristian si Purcarea Mitica, au cumparat 300 de
voturi de la oamenii arondati lor la magazinul din sat,
indatorati pe caiet, au votat precum vitele la abator!
In urma cu cateva zile, am tinut sa il intreb pe Cristian, de
ce a intrat in mizeria Clanului Iacomi? Raspunsul il gasiti pe
site-ul nostru, in format audio.

Angajat de Iulian Iacomi la ISU, Dinca Relu Aurelian este
un infractor comun, un
delicvent, asa cum sunt
si ceilalti membrii ai
clanului. Se duc 18 insi
in 10 masini sa semene
panica si teroare printre
femei si copii. Cum se
aude teroarea de la 15
km distanta? Va spun eu
se aude rau!
Imparatul si cel mai de
incredere om al lui!

In timp ce Interlopii
pregateau asaltul eu mergeam spre ei, si ii scriam lui Iulian
Iacomii mesaje, iar Ion zis Gorbaciov, angajat la ei imi
transmite ca: „Nu il omoara, stai linistit!”

Din Dalga cu antecedente penale, Zolceag a vrut sa nu
voteze cu Iacomi, asta pentru ca in urma cu ceva timp a facut
puscarie din cauza lor. Saptamana trecuta insa au venit
controale in timpul campaniei, la magazinele lui din Dalga,
trimise de Iulian Iacomi, asa ca……, a cumparat si el voturi
pentru Iacomi si a trecut in cealalta tabara! 50 de voturi, nu
multe, dar are viitor si liniste! Daca ai business, fara
protectia interlopilor stai cu DSP-ul lui Iulian pe cap, si cu
ITM-ul lui Iulian pe umeri, pana te lasi de treaba si inchizi!
La fel si Purcarea Cristian, primea controale de la x
autoritati la magazin, pentru ca nu cotiza! Asa ca a decis sa
intre in politica, a cumparat voturi si este de ieri VicePrimarul tau! Pana acum 2 luni era pe camp si era linistit.
Muncea pamantul din ferma si isi mana ciobanii!
Daca ai vre-un copil in plus poti sa il duci la Purcarea Mitica,
ca stie el sa-i ofere dreapta educatie!
Ai tot ceea ce este mai bun pentru ca meriti!`
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George Iacomi si Bigi
fara tricouri rupte.

Ca sa vezi cum va arata
Comuna Dor Marunt,
poti merge in spatele
satului Dalga si vezi
acolo lucrare, la ferma
de oi a lui Bigi!

Ei au iesit primari prin
furt, au cumparat
voturi, au adus flotanti,
au falsificat cu urna
mobila,
au
fortat
oameni sa voteze cu ei, au furat la buletinele anulate, etc.
Au talharit oamenii amarati de votul constitutional, insa
Primari votati pe drept, nu a iesit nici unul!
In Lehliu 1200 de voturi au fost furate, iar in Dor Marunt
700 de voturi.
Vom reveni pe larg asupra acestor aspecte.

Tigan de-al meu, Baciuca sau Costel Pantilimon, lucreaza
ceva pamant de la Imparat si are si ferma de porci din Dalga,
tot de Iacomi lasata (ea apartine unui cetatean care nu prea
are ce face cu ea). Costel Pantelimon, a primit ceva lucrari
in constructii din bani publici pe la firme prietene. In
schimb, acesta aduce si el 100-150 de voturi de la cei
amarati din Dalga si rubedenii.
Fara respectarea regulilor de PM-PSI, cu oameni la negru,
Pantelimon, cara oameni la munca peste tot, in jurul
Bucurestiului, unde ii da Ion si Iulian lucrari.
Pentru aceste lucrari, ramai dator. Aici lucrari ale echipei de
muncitori, la Ileana-2020, la Primarii prietene.
Azi la nevoie, a sarit cu baietii la bataie, sa apere „puterea
clanului” si onoarea Imparatului!
DIICOT
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism, nu are
jurisdictie in Lacomi Land!

„Nimic nu este intamplator, este doar organizat
prost si in graba.” Sursa MADR Bucuresti
Disperarea, graba si neatentia, in cele mai multe cazuri, mai
mult incurca decat rezolva! Acesta este si exceptionalul caz
al Ludovic Orban, pus pe repede inainte de domnul
Filipescu, sa rezolve „un caz greu”!
Experimentul Lehliu, un ziar destinat exclusiv Lumii
Interlope Calarasene si pe care nu il gasesti nicaieri!
In afara de interlopii cu bata si maceta, singura arma care
le-a mai ramas este MADR si inca 1-2 directii ce tin tot de
Guvern si raspund la butoane. Nu este prima data cand
acestia ne executa, cu zeci de inspectii si amenzi aiurea!
Venite in fapt pentru sustragerea extraselor de cont, pentru
a vedea unde mai pot lovi, hienele lui Orban, au batut
drumul degeaba! Din nou!
In Baragan, intreprinzatorul Roman, privat, cel care
produce si plateste taxe, impozite si aduce bani la Bugetul
de Stat, este strivit sub bocancul politic, atunci cand are
curajul sa spuna ca actuali membrii ai unui partid, fie el
PNL, sunt oameni corupti, lasi si hoti. Pana ieri Iulian
Iacomi era Sef PSD Calarasi.
Acesti
lideri
reprezentativi
ai
PNLSD, Ion si Iulian
Iacomi, trimit noaptea
interlopi, cu zecile,
pentru a pedepsi, a crea
teroare si frica, pentru a
umili femei si copii!
Atat de mare a fost
dezastrul
PNL,
in
Calarasi, ca Ludovic
Orban a considerat, ca
o intreaga Structura a
MADR trebuie utilizata
ca ultima arma pentru a
linisti „un om”!
Dupa ce au stat atarnati
la poarta unitatii noastre, in urma cu cateva zile (la acel
moment inchisa), pret de 6 ore, cu telefonul direct legat de
cabinetul Ministrului Agriculturii Oros, de unde erau
coordonati, hienele MADR Bucuresti, in echipa
multidisciplinara, care a inclus un convoi de masini si
inspectori, au navalit joi 1 Octombrie, asupra fabricii
noastre, pentru exemplara pedeapsa.
16 Inspectori, 8 masini, Echipe antifrauda, Echipe de la
APIA Calarasi, DADR Calarasi, Director de Directie MADR
Bucuresti, toti veniti sa gaseasca si sa sanctioneze frauda!
Au terminat prin a numara galbenelele puse pe raft la
uscare! Nu au completat nici macar un PV de constatare a
contraventiilor?! Nimic!
Hristu Costel (membru al Clanului Iacomi) si Barca
Constantin (director APIA Bucuresti si membru al Clanului
Iacomi) au lucrat impreuna si au pregatit o actiune de
executie a unei persoane, care si-a permis sa arate coruptia
din Judetul Calarasi, coruptie care intamplator include
Clanul Iacomi- Cel mai periculos si violent Grup
Infractional din istoria Baraganului, cu ramificatii in
politica si lumea bancara Lehliana!
Clanul Iacomi nu are real apartenenta politica!
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ORDINUL de
inspectie a fost SCRIS
SI SEMNAT CHIAR
DE MINISTRUL
OROS 20.09DUMINICA
NOAPTEA, in
persoana! (dupa
aparitia articolului din
20.09:

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentullehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/)

Pe ordin scria ” Sesizare lipsita de dovezi in sustinerea
acuzatiilor”!

Fara a fi lasat sa pun mana pe Condamnarea semnata de
Ministrul Oros, sunt lasat sa vad fara a atinge, o hartie scrisa
in graba.
Hartia, a fost pregatita in noaptea de 20.09.2020, imediat
ce a aparut articolul legat de AMEROPA SA si RAFINARIA
BUNGE, cele doua elemente critice pentru mentinerea lui
Ion Iacomi la Primaria Dor Marunt si Iulian Iacomi la
Primaria Lehliu Gara.
Fara cei doi primari in functie si libertate (adica fara a fi
arestati), cele doua unitati au probleme existentiale si nu
pot supravietui la actualul randament!
Asa de multi au fost adusi la inspectie ca unii
Inspectori MADR cu fost tinuti in masini timp de 11
ore! De la 8 la 19:20! Si acestia au fost nevoiti sa se
usureze prin boscheti. Nu am stiut de existenta lor
decat tarziu, dupa ce au plecat. 5 Inspectori au stat
afara?!
Inspector MADR care a stat afara din unitate de la 8 la
18:00! Tinuti ca sclavii in masini!
Veniti in numar atat de
mare, au intrat in
unitate doar vre-o 14!
Restul au stat pe afara!
Erau tinuti de rezerva!
Veniti
sa
dea
amenzi, sa constate
frauda, sa gaseasca
evaziunea
transfrontaliera, de sute
de milioane de euro,
au gasit seminte de
in
si
flori
de
galbenele!
Dupa ce au rascolit
toata fabrica, in timp ce ii insoteam prin unitate, cei ramasi
in birou (MADR Bucuresti) au sustras din unitate TOATE
EXTRASELE DE CONT ALE UNITATII PE ULTIMUL AN.

Nota de Executie semnata de Insusi Ministrul Agriculturii
Oros Nechita cu nr 4306/21.09.2020, a fost contrasemnata
si de Directorul MADR POPESCU ANCA SIMINA, cea care
a coordonat in detaliu prin telefon timp de 2 zile echipajele
din 4 directii diferite ale MADR.

Cu toate ca le-am spus clar ca pot fi consultate, si nu pot fi
ridicate din unitate, au gasit potrivit sa le sustraga pentru a
fi trimise Gruparii Iacomi.
Pe
site-ul
nostru puteti
vedea filmarea
momentului in
care profitand
de
lipsa
noastra
din
birou,
Inspectorii
MADR sustrag
din unitate toate documentele financiar contabile ale
unitatii, documente ce includ plata salariilor, etc!
Unitatea noastra, istoric nu a beneficiat de nici un Program
de finantare Europeana, cu exceptia subventiei pe terenul
agricol!
Pentru a pecetlui vizita APIA, MADR, DADR, si a
celorlalti, veniti in 6-7 echipaje, echipa de control
nu a binevoit sa semneze in Registrul Unic de
Control, nici la sosire nici la plecare!
In acest fel nu exista nici o urma a trecerii hienelor PNL,
trimise de Clanul Iacomi, Orban si Oros, pentru a aranja
exemplar un fermier!
Ce au gasit?
„…Pai au numarat galbenelele de pe raft!”
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Inventarul
florilor
de
galbenele, puse la uscat in
camera de conditionare
plante. Inspector: Director
Directie MADR Bucuresti
Au furat documente din
firma si au plecat fara sa lase
vre-o urma! Ca hotii!

Pentru 2 pungi de pamant, una de canepa si una de in!
Plutonul de executie a plecat cu un Kg de pamant din
Baragan, 500 gr de seminte de in, si cateva grame de
canepa! Mai mult nu prea au avut ce face!
Oricum probele le lua Organismul de Certificare, asa cum
face de altfel in fiecare an!

Plutonul
de
executie
astepta afara debarcarea, in
caz de nevoie!
Conform
Legii
252/2003, echipele de
control au obligatia sa
treaca in Registru Unic
de Control al societatii,
atat la venire cat si la
plecare o serie de
elemente critice care
tin de legalitatea si
temeinicia activitatii
de control.
Echipa MADR in actiune

„Neinscrierea, de către organele de control
specializate, în registrul unic de control a
elementelor obligatorii menționate anterior
constituie abatere disciplinara și se sancționează
potrivit Legii nr. 188/1999, sau după caz.” Extras
din textul Legii 252/2003.”
Pe scurt un alt set de plangeri penale.

Haituiti de 7 ani de MADR si APIA, cu subventia pe teren si
pachetele APIA furata ani de-a randul de Barca Constantin
( Director APIA), pentru lipsa noastra de colaborare cu
Clanul Iacomi, MADR a devenit un „bulan” aplicat de
ministru Oros in persoana, cu propria semnatura si
jumatate din MADR Bucuresti.

Au numarat rafturile cu salvie si galbenele!
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Plutonul de executie trimis de Orban si Iacomi

PNL trebuie sa invete de la Clanul Iacomi, pe repede inainte,
cum convingi si rezolvi treburile in Baragan! Problema
devine critica, asta din cauza infractionalitatii foarte mari
din randul alesilor PNL, incepand aici cu „Gogosel”
Subprefect al Jud Calarasi si terminand cu Filipescu si
Badea Marinica.
Trimiti interlopi cu cazier, criminali, violatori, cu cazier
bogat si incendiezi, omori si distrugi! Noaptea sa fie copii in
pijamale, indiferent de varsta!
Primarul Ion Iacomi, savura gin la Gigel Stamate in fata
barului, peste drum, in timp ce astepta vesti de la plutonul
de executie, care ii avea ca principale elemente pe Sef
Echipaj MAI Dinca Relu Aurelian zis Zgaibant sau Rica
pompierul si Purcarea Cristian- ales viceprimar zis BIGI.
Important aspectul de a observa faptul ca Agentii de Politie
au avut inspiratia sa tina conflictul cu Interlopii relativ
stabil!
Pe site-ul nostru puteti vedea inregistrarile video ale
asaltului:
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortiisi-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/

Pregatirea asaltului. In acest moment, Ion Iacomi era la
DN3A, la Gigel Stamate cu 30 de membri ai gruparii.
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O zi mai devreme, o coloana a Gruparii Iacomi cu 30+ de
masini, a tinut sa sperie copii si femeile din casa unde urma
sa aiba loc atacul!

In timpul atacului, ceilalti membri ai gruparii, in locatii
distincte, cunosteau desfasurarea evenimentelor:
„-Stai linistit nu ii omoara!” , primesc mesaj de la unul din
membrii Gruparii Iacomi!
-Dormi linistit, vegheaza toti pentru linistea ta!

august 2020, data la care acesta este arestat, imperiul lui
Iulian Dumitrescu (senatorul PNL) si dinastia Iacomi incep
sa se clatine.
Victor Sandu (nas de cununie al lui Iulian Iacomi), este cel
pe care Iulian Iacomi vroia sa il puna sa faca canalizarea in
Lehliu, trotuarele, acesta avand si o serie de cladiri in Lehliu
Gara (cum te duci spre Buzoieni, pana in ocolul silvic) .
Tesatura dintre Victor Sandu si Imparatul Iulian este una
complicata!
Iulian Dumitrescu (PNL), va aduce in Prahova jaf si hotie
asa cum a adus timp de 20 ani in Calarasi alaturi de
Filipescu (PNL).
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/un-senator-pnl-a-fost-prinscu-o-dubla-minciuna-de-paula-herlo-a-fost-halucinant.html
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/caracatita-calarasi-judet-cuacces-la-autostrada-si-doua-porturi-ramas-in-evul-mediu.html

Iulian Dumitrescu, este finul lui Iulian Iacomi si cel care il
ajuta cu bani in alegeri si influenta politica la Bucuresti.

Clanul Iacomi, prin persoana lui Iulian Iacomi, a organizat
in ultimele zile o mica „magarie”. Cum in afara de interlopii
membri, nu prea mai are parghii, a apelat la un prieten care
momentan este in arest. Pe numele sau Victor Sandu,
pentru moment, arestat de DNA pentru o spaga de 1 milion
de euro, Director General al Administrației Naționale
„Apele Române”.
Victor Sandu, este si motivul pentru care Romania, ca Stat
de Drept, a esuat in rezolvarea problemei lacurilor sapate
ilegal din zona cuprinsa intre Dalga Gara si Lehliu Gara.
Victor Sandu, a folosit toata influenta pentru a apara de
litera legii, Clanul Iacomi, cel care a sapat aceste lacuri.
Fostul director general al Ecoaqua Călăraşi, Victor
Sandu, arestat pentru luare de mită de un milion de
euro. Puteti citi articolul scris despre acest subiect in
Observatorul de Calarasi:
https://observatorcl.info/fostul-director-general-al-ecoaqua-calarasivictor-sandu-arestat-pentru-luare-de-mita-de-un-milion-de-euro/

Pus in functia de Director General de Iulian Iacomi si Iulian
Dumitrescu (actual Presedinte de Consiliu Judetean in
Prahova), Victor Sandu, a fost adus in Calarasi de acestia ca
Director la Ecoaqua, pentru a acoperi magariile rafinariei
PRIO/ Bunge.
Prin grija SRI si a DIICOT Bucuresti, Victor Sandu este
arestat si in prezent pentru luare de mita! Din data de 3

Iulian Iacomi (fara a fi inca investit in fotoliul de primar),
impreuna cu Ion Iacomi (tot fara investitura pentru
moment), au organizat impreuna cu Cristi Purcarea, o lista
cu elemente care pot fi puse in carca tintei, in vederea
aplicarii de amenzi, sanctiuni, etc.
Astfel, Cristi Purcarea (zis Bigi), cu grave antecedente
penale,8 ani de puscarie executati din 11, eliberat
conditionat, numit (inca neoficial) Viceprimar al localitatii
Dor Marunt, a detaliat impreuna cu Ion Iacomi, la sediul
Primariei Dor Marunt, de la 9.00 am pana la 12.00 am, ce
si cum sa inspecteze APELE ROMANE.
Intre altele, Purcarea Cristian zis Bigi, a sapat in 2018 un
numar de 6-10 fantani individuale, din care in caz de seceta,
folosind motopompe, este pregatit sa salveze recolta cu o
stropire sau doua. Toate aceste foraje sunt fara autorizatie,
insa nu trebuie condamnat ca a sapat cateva fantani pentru
animale sau sa irige legume! Trebuie insa subliniat ca el,
acum in calitate de reprezentant in Consiliul Local, in loc sa
se ocupe de bunastarea localitatii, se ocupa de Crima
Orgnaizata!
Azi 15.10.2020, un echipaj format din 3 angajati ai Apelor
Romane Calarasi, in frunte cu Doamna Ing. Roman, au
primit o petitie, prin care se reclama ca in curtea unitatii
noastre exista o fantana, din care se trage apa! Fantana in
cauza cu o adancime de 6 m, se afla in intravilanul comunei
si a fost sapata in urma cu 16 ani, de fostul proprietar! La
camp la 20 de km distanta, ar mai exista ceva gropi….dar ei
nu le gasesc!
In Dor Marunt nu exista apa curenta, canalizare, exista doar
Clanul Iacomi, care prin frica si amenintari terorizeaza si
asupreste toata zona!
4 oameni, pornesc o zi pe teren sa caute o „fantana” pe camp
si nu o gasesc!
Romania moderna 2020- Inspectorii vin sa filmeze o
fantana trimisi de Fostul Ministru al Apelor Romane!
Un mic video pe site-ul nostru :
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-alclanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/

Clanul Iacomi, a decis si realizat montarea unor camere de
supraveghere, in zona adresei noastre, pentru a vedea cand,
unde, cine si cu ce pleaca! Aceste camere, conectate de Cristi
Enciu, omul lor din Dalga Gara, permit Clanului Iacomi, sa
vada spre exemplu, cand cineva se indrepta catre Orasul
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Lehliu Gara, sau cati intra in unitate. Pentru aceste realizari,
Clanul Iacomi, a trimis cel mai de incredere om al lor in
zona, trimis cu camere si cabluri. Camerele sunt accesate
prin interpet pe IP dedicat (de la Lehliu Gara din cate avem
informatii).
Acestia realizeaza in fapt filarea 24/7/365, a unei unitati
private pentru a vedea cand pot comite o crima, cine intra si
cat sta in unitate, fara prea multa bataie de cap.
Crima Organizata
La ora 10.00, cu un tractor, plec la cosit iarba „BIO” la camp,
20 de km distanta de ferma. Cum au vazut directia si ora la
care am plecat, Ion Iacomi, a trimis masina celor de la
APELE ROMANE, impreuna cu un angajat al Primariei
dupa mine pentru a veni la sediu sa fiu controlat.
Din Primarie, primesc urmatorul mesaj: ” vezi ca vin de la
Ape, cu Gigel la tine sa te arda, vin la camp, stiu unde esti,
au vazut pe camere. Este si Bigi aici, scuipa informatii..”
Eu inchid imediat telefonul, pentru a vedea daca vin la tinta
sau nu!
20 de minute mai tarziu, la 20 de km distanta, de ferma, fara
a avea nici o informatie de la noi, legat de unde ma aflu, ma
trazesc cu Inspectorii de la APELE ROMANE si angajatul
Primariei pe cap. Le zic ca vin intr-o ora la Primarie, daca
tot a venit si omul Primarului… sa facem control adevarat!
Imediat la Primaria Dor Marunt, sunt aduse intariri, in
cazul in care este nevoie, pentru a tine piept! Principalii
stalpi Bigi si Filip! Ei toti asteptau sa vin…Acestia stau in
Primarie, degeaba, pana dupa plecarea celor de la Apele
Romane. In fond prezenta mea la Primaria Dor Marunt era
inutila, din moment ce eu eram cel inspectat, iar Primaria
nu avea nici o calitate.

Ramasa in urma lui Victor Sandu, Adriana Petcu, pusa in
functie de Iulian Iacomi si Victor Sandu, a ramas bata
Clanului Iacomi in teritoriu, si instrumentul prin care,
Ministerul Apelor si Padurilor prin Ministru Costel Alexe, a
primit informari false legat de sapaturile Clanului Iacomi,
cat si legat de impactul asupra panzei freatice din apa
Orasul Lehliu Gara si locatiile limitrofe!
Prefectul Judetului Calarasi tace complice de
10luni! Prefectul, General Stoica Marian, si-a
abandonat soldatii si a permis Clanului Iacomi sa
continue otravirea populatiei si poluarea aerului,
cu toate ca are absolut toate plangerile penale din
Februarie! Zona Lehliu- Dor Marunt- Buzoieni, lasta de
autoritatile care se fac ca ancheteaza, pe mana Clanului
Interlop Iacomi si a recidivistilor condamnati pentru omor
si alte infractiuni, incompatibile cu libertatea.
De la Bucuresti,
„Bunica”
iubitoare, primim
un sms pe la
16:00: „Adriana
Petcu
tel:
0742231505, ea a
aranjat tot”! Asa
ca o sun sa o
intreb, pe Doamna
Director
al
Directiei Apelor
Romane BuzauIalomita (de care tine si Judetul Calarasi), ce cauta la mine
in curte, la fantana, o echipa de mercenari!
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Ministrul Adriana Petcu
in actiune, insurubata de
Clanul Iacomi pe fotoliul
de Ministru si gata
oricand
sa-si
arate
recunostinta fata de
Clanul Iacomi.
Mai rusinoasa de fel, insa
slugarnica fata de Iulian
Iacomi, cel care a ridicato in scaun, Adriana Petcu
spune tot! (apelul este
dat la 3 minute dupa ce
primesc sms-ul, deci fara regie sau prea mult scenariu).
Fost Ministru al Apelor si Padurilor (2017),
Adriana Pectu, este pe lista PNL pentru aceiasi
functie, daca guvernul actual cade!
Nascuta in 1961, membru al Clanului Iacomi, Adriana
Petcu, este unul dintre cei mai periculosi Interlopi in
Romania, si a fost desemnata de Dancila ca Ministrul al
Apelor si Padurilor. Alaturi de Victor Sandu, pus in functie
tot de Iulian Iacomi si Iulian Dumitrescu, Adriana Pectu, a
dosit toate DOSARELE LEGATE DE ECOAQUA,
RAFINARIA PRIO, si DEZASTRUL ECOLOGIC DE
LA LEHLIU GARA cu LACURILE.
Director al Directiei Apelor Romane Buzau-Ialomita a
aranjat cu Iulian Iacomi o inspectie pentru o fantana! Pusi
pe amenzi serioase, hienele sunt trimise la lucru!
Fost si viitor Ministru al Apelor, declarata una din cele mai
influente femei din Romania (locul 17), Adriana Petcu, nu
este decat un executant minor, un sclav al Clanului Iacomi,
oricand gata sa-ti omoare familia, sa-ti distruga afacerea,
atunci cand interesul lor o cere. Maine urmezi tu, daca le iesi
in cale, sau vor ei ceea ce tu ai!
Adriana Petcu, recunoaste ca il cunoaste pe Iulian si Ion
Iacomi. Ii sunt familiari, si ea este cea care ” a aranjat
inspectia”. Alte comentarii la acest moment sunt de prisos!
Adriana Petcu, fost Ministru, Consilier in
Secretariatul General al Guvernului, membra a
unei Grupari de Crima Organizata.
Va prezentam in continuare transcrierea conversatiei
telefonice avute de catre reporterul nostru cu Dna. Adriana
Petcu. Fisierul audio este disponibil in intregime pe site-ul
nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererulinterlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/

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

Reporter: - Deci ascultati-ma ce va spun! Ce ati facut
dumneavoastra
astazi
cu
doamna
Roman,
dumneavoastra ca
functionar public, e un lucru foarte urat! Ma intelegeti?
Tine de crima organizata, doamna Petcu!
Petcu inchide apelul!

Procurorii Judetului Calarasi, timp de doua decenii, au
facut tot ceea ce a fost posibil, pentru a ascunde faptele de
crima organizata ale Gruparii.
Prim Procuror Xenofonte Purcarea si Prim Procuror
Banescu Liliana, sunt oamenii care au blocat aplicarea Legii
si infaptuirea Justitiei! Asta pornind de la aventurile lui
Iulian Dimitrescu cu Albanezii, asfaltariile si Filipescu pana
la Hienele MADR-ului si ale Ministerului Apelor si
Interlopilor.
Încă un șut: După cazul Nestea, și judecătoarea
Neluța Marinica Tudorache a fost exclusă din
magistratură! Un material al colegului de breasla Marin
Badea!
https://marinbadea.ro/inca-un-sut-dupa-cazul-nestea-si-judecatoareaneluta-marinica-tudorache-fost-exclusa-din-magistratura/

In Calarasi, Procurorul lor, nu este si Procurorul tau, iar
legea este doar pentru tine!

Chemati la sediul nostru, Inspectorii care pregatisera tot
plutonul la Dor Marunt, vin tematori, la „puscarie”! Ezita sa
intre, dar incet, incet, cu teama, patrund inauntru!
Cu toate ca erau pregatiti pentru o sedinta adevarata cu
interlopi la Primarie, Inspectorii Apelor Romane, intra cu
teama si timiditate.

Intrebata de sutele de tone de gunoaie aruncate in Lacul cu
Limbrici de la Hanul Rustic, al Familiei Iacomii, Doamna
Ing. Roman, cea care a primit spre investigare problema, nu
a vazut cand a fost impreuna cu mine mizeria! De fapt nu a
vazut nici panza freatica, nici lacurile, nimic!
Simple slugi ale elitelor politice PSD sau PNL, Inspectorii,
sunt folositi doar pe post de bata fara discernamant, fara
opinie, fara cuvant!
Lacul cu Limbrici plin de
gunoi aruncat de Iacomi in
panza freatica! Doamna
Roman, nu a considerat ca ar
fi o problema gunoiul! La 3
km de Orasul Lehliu Gara!
A fost acoperita mizeria cu
cateva masini de pamant sa
nu se vada!
Comuna fara apa potabila, cu
proiectul de retea sabotat de
Ion Iacomi, fara canalizare,
fara…..
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Pentru fantana din curte din care scoti apa cu galeata sa dai
la copii si la gaini, Clanul Iacomi iti cere autorizatie eliberata
de Ministerul Interlop al Apelor Romane.
Intre timp, persecutarile in stil mafiot, amenintarile,
hartuirile membrilor clanului Iacomi asupra populatiei
continua….insa nu cum ar vrea ei! Sunt inregistrati, si ei
stiu!
Orasul Lehliu Gara si Lehlienii, sunt abandonati de
Statul Roman, de Ministerul Mediului, de Apele
Romane, de Garda de Mediu! Tot ceea ce iti ramane
tie, este doar familia ta si o mana de Pompieri, in
caz de incendiu! In rest esti pe cont propriu!
Dormi linistit, Primarul care nu este ales de tine, te iubeste!

Ultima sluga a lui DragneaImparatul Iulian si violenta
dinastie a Clanului Iacomi
Vântul dictaturii adiind
peste Bărăgan, un articol
scris de cei de la
RECORDER:
https://recorder.ro/vantuldictaturii-adiind-peste-baragan/

Puteti gasi pe site-ul nostru
filmulete
prezentant
Organizatia Familiala a
Clanului Iacomi si Numirea
lui Iacomi ca sef PSD
Calarasi in 20 de secunde!

(Bigi), Jean Ivanescu si tiganii cu antecedente penale din
Razvani. Oricand gata sa-ti rapeasca copii, cu Clanurile din
Bucuresti sau Ciulnita, acestia au pus mana pe toti banii din
zona, dominand prin violenta, rapiri, furturi, amenintari,
batai, tot Judetul Calarasi.
Ziarul online Stiri din Fundulea a publicat articolul
PNL:FILIPESCU, cercetat de DNA in dosarul nr
26/P/2017, a PRINS un PESTE PSD(F.D.) cu undita
PNL(V.B.)si-l pune CANDIDAT la Primarie!
pe care il puteti citi accesand linkul:
https://stiridinfundulea.ro/2019/11/20/pnlfilipescu-cercetat-de-dna-indosarul-nr-26-p-2017-a-prins-un-peste-psdf-d-cu-undita-pnlv-b-si-lpune-candidat-la-primarie/

Sprijiniti de Ministrii, Secretari de Stat, de Ludovic Orban,
de ITM Calarasi, de Prefectul Marian Stoica, de presa
aservita, de Procurorii corupti, de Buraga Costel,
Comandantul Politiei Lehliu Gara, prin oameni pusi de ei,
Clanul Iacomi a linsat orice sansa de dezvoltare a Orasului
Lehliu si a imprejurimilor!

In timp ce Hienele MADR,
erau venite la Ferma
Domnita Maria, pentru a
ridica
Certificarea
BIO
pentru produsele noastre, si
a inchide unitatea, intr-o
exceptionala coordonare la
nivel de Prim Ministru si
Ministru al Agriculturii,
Iulian Iacomi se plimba
linistit cu echipa PNL, de
data asta de mana cu Raducu
Filipescu,
„craiul
baraganului”, pe strazile din
Lehliu Gara.

https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/apia-si-madr-conduse-azi-deultimul-sustinator-al-lui-dragnea-iacomi-iulian/

Nu a existat in istoria Baraganului,o perioada mai trista,
mai insotita de jaf si furt, de infractionalitate, ca ultimii 20
de ani; poate doar in timpul dominatiei Otomane. Sub
controlul PSD si apoi al PNL, Judetul Calarasi a fost pastrat
intr-o saracie lucie. Orasele lasate in degradare, iar cel mai
clar exemplu il ai in Orasul Calarasi, lasat in degradare si
Orasul Lehliu Gara, o adevarata rusine, lasat intr-o mizerie
de nedescris cu caini vagabonzi peste tot si trotuare cu
capace de canalizare lipsa sau surpate.
Cel mai de incredere
om al lui Iulian
Iacomi iar in dreapta
Vasile Stejaru cu
alcolemia (cel prins
baut)- cel prins baut
din
materialul
COCINA CLANULUI
IACOMI.
Vasile
Stejaru, om de baza a
lui Iulian Iacomi.
In tot acest timp, Raducu Filipescu, Iulian Dumitrescu
(senatorul) si Clanul Iacomi, cu Iulian si Ion Iacomi, au avut
ca singura preocupare furtul si jaful, uzand de echipa de
interlopi, ca Dinca Relu Aurelian, mai nou Cristi Purcarea
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Hienele MADR in actiune
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-unduster-raspuns-13-sclaveti/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortiisi-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/

In ziua atacului Hienelor MADR 23.09.2020, Bogdan
Dumitrescu coordoneaza din Lehliu Gara, prin telefon
echipa de 14 Sclaveti aflata la 8km, in Dor Marunt.
Ultimul om al lui
Dragnea, Iulian Iacomi,
dat afara de Ciolacu din
partid, din pozitia de Sef
de Filiala PSD Calarasi,
pentru
extraordinara
complicitate in Lumea
Crimei Organizate, la
solicitarea expresa a
Ambasadelor oripilate de
faptele de coruptie la
granita Frontierei NATO,
Iulian Iacomi, revine in
bratele lui Iulian Dumitrescu, ales acum Presedinte de
Consiliu Judetean in Prahova. Iulian Iacomi, reprezinta
pentru NATO, cea mai mare vulnerabilitate pentru
securitatea trupelor stationate in bazele din Costanta si din
cauza colaborari acestuia cu Liviu Besleaga, om de lagatura
cu Serviciile de Securitate Ruse, prin care parte din PSD
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primeste bani in diverse directii. Coruptia din PSD, infratita
cu coruptia din PNL, arata un singur lucru: In Baraganul de
azi, nu exista partide politice si nici politicieni! Sunt doar o
masa de interlopi gata sa vanda Tara oricui da mai mult!

Cea mai neagra pagina a Lumii Interlope Calarasene, este
scrisa de cei doi Directori ai lui Iulian Iacomi, din APIA
Bucuresti, Directorii care protejeaza Clanul de Legislatia
Europeana aplicata si in Romania si care la buton, aranjeaza
distrugerea celor care nu cotizeaza sau deranjeaza.
Detasat la APIA Bucuresti, ca Sef Serviciu Securitate (20172018), in timp ce Barca (PSD) era Director Adjunct, il
schimba pe Barca in 2019 cand fac rocada partidele! Critic
pentru Clan sa aiba directori in APIA sa poata distruge pe
cine vor si sa nu aiba probleme cu Fondurile Europene si
Subventiile APIA atrase de membrii Clanului!
Azi o fila de Istorie, cum a lucrat APIA Bucuresti, cu
Ludovic
Orban,
Raducu
Filipescu, Ministrul Oros si
doi Directori ai MADR,
folosind un SRL care depinde
de
Minister,
CERTROM
ROMANIA,
firma
de
Certificare,
pentru
a
sanctiona cu sute de mii de
euro, o ferma din Calarasi
care cultiva in, canepa si
galbenele!

Florin Emilian Dumitru,
Secretar de Stat in MADR
Bucuresti, de mana cu Iulian
Iacomi!
MADR ROMANIA si APIA
Bucuresti, sunt in fapt
conduse de papusile Clanului
Iacomi, lucru nemaintalnit in
Europa!
Clanul,
arde
preferential pe cine doreste,

cu un telefon, iar ei au parte de
liniste,
sunt
scutiti
de
controale si coordoneaza un
extraordinar element de fortaFONDURILE
EUROPENE
coordonate
de
aceste
Institutii!
Clanul Iacomi, nu este un
simplu Grup de Oameni, el
Reprezinta o Structura a
Statului Roman, cu infiltratii
in
Serviciile
Secrete,
Procuratura, Parchete, MAI,
ISU, Ministere si Parlament.
Prim-Mistrul Ludovic Orban
prin intermediul lui Iulian
Dumitrescu si Filipescu, pune
PNL la dispozitia Gruparilor
de Crima Organizata.

Constantin Barca, sursa:
facebook

In ziua in care Hienele stateau agatate de portile noastre, de
la Lehliu Gara, Bogdan Dumitrascu, isi coordona Echipele
de Hiene! Asta in timp ce mergea prin Lehliu Gara pentru a
arata iubirea PNL fata de tine! Bogan Dumitrascu, un scrib
din Primaria Lupsanu, pus de Iulian Iacomi la APIA
Calarasi si apoi la APIA BUCURESTI, ajunge Director APIA
Bucuresti- un interlop care aranjeaza pe unu si pe altul la
cerere!
In sacou negru, Dumitrascu, lopata Clanului Iacomi,
coordoneaza si el Echipele de fiare
ale MADR, aflate la 6 km est de el.
Filipescu, echipa si Secretar de
Stat MADR Florin Emilian
Dumitru, pe strazile Orasului
distrus de sapaturi Lehliu Gara.
Amuzant este ca acestia merg, pe
singurul trotuar ramas intreg din
Orasul European Lehliu Gara! Pe
cealalta parte a strazii, dezastru!
PNL te saluta si te iubeste!

Barca Constantin, pus de
PSD si sustinut de Iacomi
Iulian,
Director
APIA
Bucuresti in timpul
guvernarii
PSDmembru al Clanului
Iacomi, nepot al lui
Barca Sandu si var cu
Bobo, coordonator de
campanie pentru Ion
Iacomi, baiatul lui
Barca Sandu (ales
Consilier
la
Dor
Marunt), oamenii lui
Ion Iacomi.
Sandu Barca, cel mai
infocat sustinator al lui
Ion si Iulian Iacomi in
Dor Marunt de doua
decenii, radea cand
Iulian Iacomi, a jignit si
terfelit o femeie in fata
sectiei de votare din
Dor Marunt, cu cateva
zile in urma. Singurul amuzament al Familiei Barca, a
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ramas terfelirea unei femei, trimiterea interlopilor, angajati
MAI noaptea, pentru a teroriza cu bate si rangi o familie.
„Iti bag bile pe cur fa c…a dracu!, te tai si pe tine si pe copil!”
Asa suna dialogul si amenintarile recidivistilor din
Primarie, si nu uita ca maine poti fi tu!
Familia Barca (postasii din Dor Marunt) sunt cei care au
violat corespondenta si au dat toate plangerile penale
Clanului Iacomi in Dor Marunt, au sabotat corespondenta

noastra timp de mai bine de un deceniu si au sabotat si pe
altii
care
deranjau
clanul! (Vezi Articolul
cu Vatafu si Secera!)
Codrin Stefanescu
(PSD) si cladirile
Orasului
Lehliu
Gara
Toti sunt
cumnati,
cuscri,
finu,
rude,
fratiori, nasu… Inruditi,
asemeni
unui
clan
mafiot,
acestia
te
capusaza, te ameninta,
te zdrobesc in bataie, iti
rapesc copii cand vor sa
obtina terenul sau ferma
ta.

Iulian
Iacomi,
primarul ales de
flotanti,
pe
15.10.2020, primeste
un telefon prin care
este
anuntat
ca
ziaristul, este la o
vulcanizare in Lehliu
unde
schimba
cauciucurile, deci este
static si vulnerabil!
Imparatatul,
vine
tinta „la Valcu”, care
lucra la roti, se da jos
din masina si ii ordona lui Valcu: -Fa presiunea!. Valcu
imediat se arunca pe furtun… ,insa rotile sunt umflate!
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Aflat la 1 m de mine, Imparatul Iulian, scuipa lateral si
evalueaza camerele video din jur, se asigura ca nu sunt
martori, .pare sa vrea sa spuna ceva, nu poate! Se mai uita
peste tot sa vada camerele, sa nu fie filmat, schimba cateva
cuvinte cu Valcu si pleaca cu masina fara sa scoata o vorba,
merge dupa echipa.
Pleaca 1 km mai departe si ii suna pe toti! Il gaseste pe
Sofian, unul din baietii lui Dihot, si un sofer al lui Sofian.
Toti patru cu 3 masini se intorc la Valcu, 10 minute mai
tarziu, la vulcanizare, blocheaza strada, sa nu se vada din
strada ceea ce vor sa faca, si Iulian vine primul catre mine.
Jean Ivanescu, mai violent, cel cu „cacatul”, care scoate
banii din fosa ta septica, era ocupat!
Presedintele filialei de partid PSD, deputatul, primarul
Iulian Iacomi, avand in spate 4 oameni pregatiti sa sara la
bataie, loveste ziaristul cu cotul si piciorul! Insa ambele
lovituri sunt respinse iar el este impins un metru in spate. O
data respins, Iulian intelege ca „a gresit”, insa este prea
tarziu! Oricum era venit sa sperie, sa intimideze!
Inregistrat audio, evenimentul nu are nevoie de comentarii,
insa din cauza vulgaritatii, cel putin momentan, nu poate fi
atasat.
Timp de 20 de minute, toti membri prezenti, erau pregatiti
sa „ucida”! Evenimentul insa avea loc din ce in ce mai spre
strada iar martorii in jur, din ce in ce mai multi.
Ce este important, este insa faptul, ca printre amenintarile
si injuraturilor lui Sofian si Iulian, au fost scapate de acestia
cateva lucruri critice:
Sofian, spune ca Popa Florin, cel cu betonul, care a vandut
Ameropa, „te omoara” (pentru faptul ca am dat
inregistrarea cu el)! Nu spunea, Florin ca el nu este
interlop? Sofian era serios, si a spus ca la momentul
telefonului era cu Popa Florin. Popa Florin este nasul lui
Rica Pompierul. Asta face ca decizia lui Popa Florin sa ucida
un ziarist, sa il transforme pe Popa intr-un criminal! Pana
acum nu a fost inregistrata in familia Popa nici o acuzatie de
omor! Dupa ce am cumparat de la Fratii Popa peste 500m3
de beton, adica 50 de cife pline, pot spune cu sinceritate ca
betonul facut de ei, este cel mai bun din Calarasi! Incercand
sa vad de ce este suparat Florin, am ascultat inregistrarea si
am vazut ca din „graseala”, ultima parte a fost pirduta.
Ultimele 10 secunde insa spun:
Popa Florin, omul care trimite prin Sofian amenintari cu
moartea ziaristului! La sfarsit, Popa spune un mare adevar!
Daca la Rica la Petrecere unde l-a nasit, Popa a dat 100 mil
ron, la Iliuta, Popa da 10 miliarde si plange in genunchi de
bucurie.
Iliuta Vasile este cel mai important membru al Clanului
Iacomi, Zeul Zeilor sau Imparatul Imparatilor, Iliuta Vasile,
este fratele de sange a lui Iulian, iar pentru Iulian, Ilie i-a
abandonat si vandut pe toti, indiferent de partidul in care a
activat. Liderul Crimei Organizate din Calarasi, caruia
Clanul Iacomi i se subordoneaza, sustine prin oamenii lui
propaganda Moscovei si sustine interesele Rusiei.
2. Sofian, si-a rupt in fata mea tricoul, mi-a promis moartea
in chinuri si a injurat cat a putut, cu un accent pe ochii
ziaristului! A spus „iti scot ochii” de 16 ori, te omor de 15 ori.
3. In dreapta, Iacomi Iulian, Primarul Orasului Lehliu,
constient ca este inregistrat, a repetat de :
de 36 de ori a spus „iti bag bile pe cur”
de 33 de ori a repetat ” te fac”
de 21 de ori „te omor”
de 14 ori „te fut in cur”
de 6 ori „iti tai copii”
de 8 „te aranjez”
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Interesant este ca ei se asteptau sa bata si batausul, Jean
Ivanescu, a fost sunat de Iulian insa avea treaba, nu putea
veni.
Foarte important, in context este faptul ca Iulian Iacomi a
ridicat mana si a lovit un ziarist care il critica. Nu a provocat
durerea intentionata iar frica pe care el intentiona sa o
semene, a simtit-o doar el!
Obsesiv, Iulian repeta bagatul bilelor pe cur! Acelasi lucru lau facut si Ingerii Mortii cand au descins o armata de
oameni din Clan, sa bata sa sperie, sa umileasca o familie
din Dor Marunt, care nu le linge picioarele.
Ingerii Mortii, cu Pompierul cadru MAI si ginerele lui Dihot
(cel cu pavelele) si Bigi, ii tot repetau femeii prin amenintari
ca „iti bag bile pe cur”, cand au navalit peste ei in casa, de
fata cu copii!
Vazuta probabil ca pedeapsa suprema, bilele, ca despre ele
este vorba, reprezinta ultima unealta a Clanului Iacomi,
durerea suprema.
Iacomi, stiind ca este inregistrat, cand spunea „te fut, te fac,
iti bag bile pe cur” spunea in soapta, reducea vocea, sperand
sa nu se auda! Ameninta cu un sfert de gura sa nu se auda!
Nici macar amenintarea, cu voce intreaga nu este in stare sa
o faca!
Baiatul lui Dihot, adus si el repede la „bataie”, avea in
masina un minor cel putin! Copilul se uita speriat la
evenimente. Totusi, baiatul lui Dihot, a fost singurul care nu
a amenintat, chiar daca era pregatit sa sara la bataie si
incerca sa pastreze maxim 1m de mine pentru a lovi.
Sofian a facut o criza specifica unei femei inselate de sot, iar
urletele lui au fost auzite cateva sute de metri mai departe,
in timp ce-si rupea tricoul de suparare.
Se observa faptul ca atat Sofian si Iulian vroiau bilele! Unul
sa scoata ochii altul sa bage bile! Ambele au forme relativ
sferice.
Sfera dupa cum se stie, are cea mai mica suprafata
exterioara dintre toate corpurile geometrice. Adica ofera cel
mai bun raport volum/ spatiu!
Dupa cum se aude si in inregistrarea cu Popa Florin,
microfonul este atat de sensibil ca inregistreaza si respiratia
mea, asa ca amenintarile, injuraturile si „bilele” se aud clar
si tare” asa cum le-au auzit si martorii!
Imparatul Iulian, cand ajunge acasa, dupa ce baga bile la
unul si la altul, trebuie sa se spele pa maini si fata, sa-si ia
mezinul in brate, sa il imbratiseze si sa ii spuna ca il iubeste.
Imparatul are acasa un baiat care invata sa sa joace asa cum
am si eu la cativa km de el. Intre el si mine, oamenii din Dor
Marunt.
In timpul zilei, el este insa primarul tau! Cu tricolorul pe
piept, Primarul, ii apara pe cei saraci, vulnerabili, batrani,
iar uneori, baga si bile insa doar cu Clanul, singur nu!
Iulian in fata mea singur nu a scos un sunet! A avut nevoie
de inca 4 oameni pentru a deschide gura. Pentru a
ameninta, pentru a ridica mana! Singur este doar omul, cu
ei, o fiara!
Constient de situatie, cariera politica a Imparatului Iulian,
se stinge, ramane doar cariera penala, si nu va avea
suficiente bile sa le bage la toti pe cur, pentru ca astia sunt
prea multi si asemeni mie, amenintarile cu „taiatul
copiilor”, moartea in chinuri si bilele nu tin! Alaturi de el
doar Marin Badea, mercenarul cu facturi multe si
apartamentul de renovat.
Imparatul las si hot, care domina prin teroare, batai,
omoruri, cu bata si bilele, ajutat de Mari Piticul (Mari LazarCriminalistul MAI) si Buraga Costel (Sef Politie Lehliu Gara,
ofiter MAI), Lt Colonel Gheorghe MAI-ISU Lehliu Gara,

Ministrii, dar in special de Buraga, cel care tine femei cate o
zi la Politia Lehliu Gara, cu amenintari de dosare penale si
amenzi, atunci cand acestea fac postari pe Facebook, care il
vizeaza pe Imparat, a pierdut!
Clanul Iacomi, este dezbracat si lasat ca o curva in strada si
toti ii vad! Expus, vulnerabil, urmarit, ascultat, Clanul
Iacomi dainuie, inca.., ameninta inca, inca il trimite pe
Badea…, dar nimeni nu si-a vandut echipa cum a facut-o
Iliuta Vasile.
Nu uita ca maine poti fi tu! Imparatul stie cand primesti
bani in cont la oricare din cele 3 banci mari din Orasul
Lehliu, CEC Bank, BCR si Raiffeisen Bank. Stie cati bani ai
in cont, de la cine ii primesti, cand cumperi ceva si cu cat,
vede tot! Primeste fisiere in care vede orice detaliu
financiar- bancar, asa cum ceri tu de la covrigarie un covrig!
Imediat ce capeti importanta, imediat ce misti, te vad, te
infiltreaza si te distrug. Extraordinara aventura a banilor
din Lehliu Gara si increngatura mafiota a celor 3 banci cu
clanul in episodul urmator. Nu uita ca urmatorul poti fi tu!

Membrii Clanului sunt linistiti, ca in caz de arest pentru
Crima Organizata, fosta sotie Braileanu Daniela, il scoate pe
Impatarat din inchisoare, ca inapt psihic, si il aduce la ea la
Spitalul de Psihiatrie, feuda lui Braileanu, modernizat de
Iliuta Vasile la standarde Europene, pe banii Judetului
Calarasi. Acolo Iulian poate petrece „la liber” 5 decenii si isi
poate conduce clanul in continuare cu mana de fier, si poate
savura dimineata cafeaua cu femeia ca l-a facut Imparat si
careia Iulian ii datoreaza toate succesele si realizarile!
-Sa fie chiar asa?
Nu uita ca Experimentul Lehliu, este destinat exclusiv
Interlopilor. ai observat ca mereu sunt aceleasi personaje?
Imparatul Iulian, Zeul Zeilor Iliuta Vasile, Mari Politistul,
Buraga, Ion Iacomi, Prim-Procurorul corupt si las, si inca
cativa!
„Art. 34. – (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia,
judecătorii şi procurorii depun următorul jurământ: „Jur să
respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi
libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc
atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!” Referirea la divinitate din formula
jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a
judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă.” Juramantul
Procurorului la investirea in functie!
Argatul lui Ion Iacomi, asociat cu clanul pentru beneficii,
este suparat ca numele lui apare in articole! In fapt, toti
membrii sunt suparati ca numele lor apar intr-un ziar pe
care nu il gasesti nicaieri, si pe un site obscur destinat doar
lor, lumii interlope, in care noi toti stim cine sunt.
Micu Filip, cu
cateva luni in
urma
ma
trimitea la Ion
Iacomi, sa „cad
la pace” cu
Primarul, care
de un deceniu
nu vrea sa
aprobe un plan
parcelar!
Dupa ce spune
ca el nu este Interlop si nu a facut nimic rau, ca este cuminte
si nu este implicat in Crima Organizata, Filip spune ” Ti se
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cam termina parghiile,.. ramai singur in bataia pustii”.
Adica cand esti singur, esti vulnerabil si slab! Gandirea
tipica a unui Interlop marunt, incapabil sa stea pe propriile
picioare, care are nevoie de banii tai sa traiasca linistit, insa
bucuros ca vei fi omorat in curand! Le este frica de
„ambasada si sri`ul” iar pusca o vede ca ultima parghie!?
Dupa ce alaturi de Doamna Director Stan, Filip a
transformat Biserica Adventista intr-un aparat de
propagada afiliat Clanului Iacomi. Fratii au fost carati ani
de zile la vot, iar Ion Iacomi le-a dat o mana de asfalt in fata
bisericii si ceva bani pentru biserica. Filip apreciaza directia
si nu este sigur cand a avut loc controlul!

la Dor Marunt, Toader Iacomi, Alin Ploiesteanu, acum
primar la Frasinet, Vasile Stejaru si ceilalti, sunt toti
prezenti la inscaunarea lui Iulian. Intamplator, cei de la
Recorder ii surprind pe toti.
Bataile, amenintarile, acoperirea crimelor, a faptelor de
Crima Organizata, reprezinta ceva absolut normal in
Lacomi Land.
Cat costa uciderea unui ziarist?
Va plati Iliuta simbriasul, Iulian, Popa sau Sofian?
Sunt eu Ziarist? Sunt soldat? Sunt om ca si tine? Mai are
importanta ce sau cine sunt?
Face ziaristul justiei? Nu! Daca prezinta adevarul, daca este
echidistant si ajuta societatea, daca aduce un beneficiu ei,
ziaristul nu infaptuieste Justitia!
Justitia este infaptuita conform Constitutiei Romaniei, de
organele abilitate!
Rezolva Motreanu, Iulian, Iliuta Vasile si Iulian
Dumitrescu problema lor cu Crima Organizata
daca Ziaristul dispare? Hmm… Toate astea sunt
cunoscute, insa tu nu le sti, noi le cunoastem toti!

Ing.
Cezar
„ziaristul”
Cand vei afla adevarul, iti vei inchide conturile si vei cere
unde lucrezi sa-ti bage banii la banci din Bucuresti.
Matca, BCR Lehliu Gara si importanta controlului financiar
auspra bancilor pentru Clanul IacomiOperatiunile
Financiare si controlul aupra Bancilor
Gruparea de Crima Organizata are nevoie de controlul
asupra banilor, a transferurilor, de consultanta pentru a nu
aparea la antifrauda! Cu oamenii potriviti, aranjezi orice!
Banii tai, sunt de fapt la vedere!
Infiltarea bancilor, a reprezentat cel mai critic si important
element din activitatea infractionala a clanului! Pana si
paznicii sunt alesi din cei mai fideli si devotati! Ei vad tot,
miros tot, stiu tot si toarna tot, in raportari zilnice sau cand
sunt interpelati.
Iulian Iacomi, a folosit oamenii pentru batai, inca din 2003.
Octavita, cel care are inca (azi) permisul suspendat dupa ce
s-a luat la harta cu Politistii, angajat la Primaria Lehliu Gara
ca sofer, omul lui Iulian, a batut pana aproape la
inconstienta un om.
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=538
1&idm=1,23&idl=1
Acum cateva zile, in urma castigarii alegerilor, Iulian Iacomi
si Stan Mariana, au pedepsit Invatatoarea din Infratirea,
pentru ca nu a fost din tabara lor. Dupa ce Stan Mariana a
umilit-o si jignit-o, femeia nu a mai fost luata timp de o
saptamana cu autobuzul scolar. Ulterior, pentru ca copii nu
aveau cu cine sta, pana ajungea invatatoarea, au luat-o din
nou cu autobuzul!
Directoarea Stan Mariana si activitatea educationala, sunt
doua elemente total incompatibile!
Octavita (Iancu Octavian), cel care imparte sapcile in
materialul celor de la Recorder- cu PSD, acum consilier PNL
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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu
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21 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Este Prim-Procurorul Calarasiului
vinovat
de
Infractiuni
contra
Umanitatii? Vom descoperi impreuna
adevarurile ascunse ale Justitiei
Romanesti infratita cu Interlopii in 12
episoade exceptionale.
Azi EP1. rolul Procurorului!
Personaje Principale:
1) Prim-Procuror Xenofonte Purcarea
(cel mai important om in Calarasi). 2)
Prim-Procuror Banescu Liliana- cel
mai important om in Lehliu.
Continuarea la PAGINA 2

La 30 de ani de la rasturnarea regimului
comunist, in Baragan, situatia s-a
schimbat doar in rau, iar tot ceea ce a fost
construit de Partidul Comunist Roman,
CAP-uri, IAS-uri, ferme si fabrici de tot
felul, au ajuns in mainile celor cativa,
care azi, detin pamantul si controlul
primariilor si institutiilor din zona.
Continuarea la PAGINA 11

Un adevarat dezastru are loc in
Orasul Lehliu Gara, satul
Razvani, comuna Dor Marunt si
Lehliu Sat, in ultimele 10 zile.
Principalele victime pana acum sunt copiii minori ramasi acasa cu bunicii (86
la numar) sau pe la vecini, datorita numarului mare de arestari, pe de-o parte
si beneficiarii schemei, in general oameni amarati, cu venituri foarte modeste
sau fara venit real, pe de alta parte. Zeci de parinti (de minori, mare parte 2-4
copii per familie, in medie) arestati, si alti 80 de parinti in audieri la DIICOT si
Directiile Specializate in Crima Organizata din Calarasi. Totul in prag de iarna!
Carati zilnic, organizat, la declaratii.
Membrii importanti ai gruparii, risca 8-10 ani de inchisoare, fara prea multe
discutii si optiuni. Continuarea la PAGINA 3

Proc. Neagu Nicoleta,
Xenofonte
Purcarea,
Banescu Liliana

Proc.
Proc.

Nimeni nu este mai vinovat de
dezastrul din Judetul Calarasi, de
saracirea populatiei, si de exceptionala
crestere a Crimei Organizate, conduse
politic, decat Procurorii papusi,
coordonati
politic
ai
DIICOT,
Parchetului Calarasi si Lehliu si DNA
Bucuresti si Calarasi! Judetul Calarasi
tinut in bezna de Procurorii manevrati
politic, in plina pandemie, este distrus
incet dar sigur, tocat marunt. Continuarea a PAGINA 7

Primar de Oras, Iacomi Iulian,
lider
al
Crimei
Organizate
Calarasene, disperat si in criza de
timp! Judetul Calarasi este infestat
politic de indivizi organizati in grupuri
de interese sau Grupari de Crima
Organizata. Lipsiti de ideologie politica,
cu toate ca reprezinta un partid sau altul,
total adaptati la economia de tip mafiot
instituita de Clanul Iacomi in zona,
functionarii Calaraseni, platiti de noi
toti, in multe cazuri devin simple unelte
in mainile interlopilor, trimisi sa
distruga pe unul si pe altul.
Continuarea la PAGINA 12
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Prim-Procurorul Judetului Calarasi, prefera plangeri
penale scurte, mici, daca se poate pe jumatate de foaie A4.
Plangerile de Crima Organizata si Terorism tind sa fie
lungi si complicate. A fost necesar sa ii oferim exemplu
distinsului coleg Xenofonte Purcarea, materialul
Interlopului Marin Badea, membru si el al Gruparii
Iacomi.
In cele ce urmeaza va prezentam Sesizarea noastra
transmisa Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea,
Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi in luna mai
a.c. (pe site-ul nostru puteti vizualiza acest document:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-primprocurorului-xenofonte-purcarea/ )

Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea
Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi
cc:Prefect Calarasi, Parchetul de pe langa Judecatoria
Lehliu Gara
Distinse Domnule Prim Procuror,
Am luat nota de cele mentionate de dumneavoastra, ca
atare, vom proceda la "spargerea" plangerilor penale, in
plangeri mici ca scop, clare ca fapte si usor de investigat. Cu
tot respectul datorat, va rog sa nu va suparati daca vom
proceda in asa fel incat sa nu existe posibilitatea legarii
acestor plangeri intr-un singur dosar.
Pe cale de consecinta, vom depune ulterior prezentului
raspuns, un numar consistent de plangeri penale, plangeri
care indeplinesc cerintele de forma si fond asa cum cere art.
289 si 290 cp (ele erau oricum indeplinite).
Nu pot incheia prezenta revizie a documentului fara a
prezenta cateva probleme de fond, care am speranta ca vor
clarifica o serie de aspecte, oarecum neclare!
1) Situatiile prezentate de mine, chiar daca d.p.d.v. al
claritatii, incadrarii penale, prezinta un oarecare grad de
dificultate, au la baza o problema de esenta si este absolut
necesar sa intelegem fundamentul problemei (rolul
Procurorului in cazuri complexe de crima organizata) si
partile implicate. Asa ca am sa va prezint, o parere a unei
prietene, colega dumenavoastra Procuror Denisa Silivestru,
care pentru o vreme a profesat aproape de noi, mai precis la
Slobozia.
Este foarte important domnule Purcarea, a intelege
cursivitatea gandirii, puterea cuvantului unui Procuror
teoretician de exceptie, lucru de la care amandoi avem de
invatat. Insa un om nu poate avea totul in viata!
Dumneavoastra aveti tenacitatea pe care Denisa nu o are,
insa dumneavoastra va lipseste forta cursivitatii in
exprimare, care la un Procuror nu are o mare relevanta,
dintr-un anumit punct de vedere!
Citat

din

Universul

Juridic,

Denisa

Silivestru,

https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitiademocratica-sau-cine-suntem-noi/

" Cu peste 2500 de ani în urmă, în Grecia antică, așadar în
leagănul democrației, se enunța un principiu care a fost
preluat de filosoful Socrates în celebrul său citat:
„CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI” (ΓΝΩΘΙ ΣΑΤΣΟΝ).
Dincolo de milenii, a rămas la fel de veridic precum și ideea
statului de drept bazat pe voința societății – astfel cum a
fost adus în ființa publică de reformatorii Dracon, Solon,
Clistene – spre folosul exclusiv al individului
(antropocentric), ca membru al unei societăți dacă nu
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ideale, ca în Republica lui Platon, cel puțin îndreptate către
principii.
Recent, s-a lansat în acest spațiu public, în plină
democrație, un zvon deosebit de periculos pentru societate,
acela că procurorul nu ar face JUSTIȚIE.
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
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.
Să arătăm, așadar, originea controversei, apoi să definim
noțiunile ce ne interesează.
Art. 126 alin. (1) din Constituție (capitolul 6, secțiunea 1),
sub denumirea „instanțele judecătorești” arată că „justiția
se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin
celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.”
Aceasta este originea controversei.
În cadrul aceluiași capitol 6, se arată că autoritatea
judecătorească se realizează prin 3 componente:
instanțele judecătorești, Ministerul Public și respectiv
Consiliul Superior al Magistraturii.
La secțiunea 2, art. 131, Constituția stipulează că „în
activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă
interesele generale ale societății și apără ordinea de drept,
precum și drepturile și libertățile cetățenilor.”
Despre Consiliul Superior al Magistraturii, în art. 133, se
arată că „este garantul independenței justiției”, acesta
fiind alcătuit din 19 membri, din care 9 judecători și 5
procurori, aleși în adunările generale ale magistraților și
validați de Senatul României. Să precizăm faptul că
distribuirea locurilor este influențată de numărul dublu de
judecători față de procurori existent în sistemul judiciar,
dat fiind faptul că judecătorilor le sunt deduse atât cauze
civile cât și penale, fiind firesc să fie superiori numeric.
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Așadar, procurorii, potrivit Constituției, participă la
realizarea justiției, fiind magistrați și parte componentă a
autorității judecătorești.
Alegând doar argumentul per a contrario, dintre alte
posibile tipuri de interpretări, s-a opinat că procurorul nu
ar face acte de justiție (!) întrucât justiție ar face doar
instanțele judecătorești, deși această interpretare nu este
prevăzută în mod expres în Constituția României.
Așadar, actul de urmărire penală, începutul tuturor
lucrurilor, nu este act de justiție?! Poate cineva să se nască
la 30 de ani? Ori nu este existența parcurgerea tuturor
etapelor vieții ?
Las juriștii să procedeze la interpretarea sistematică,
precum și la argumentarea a fortiori... Și să nu confundăm
noțiunea de justiție cu aceea de jurisdicție ori etapă
procesuală...
Să ni-l reamintim pe Platon: ΑΡΧΉ ΉΜΙΣY ΠΑΝT’OΣ –
ÎNCEPUTUL
ESTE
JUMĂTATEA
TUTUROR
LUCRURILOR...
Am prezentat, așadar, originea controversei și partea
procedurală a dreptului, urmând să ne ocupăm de ceea ce
există mai presus de orice procedură – și anume principiile
în vederea cărora au fost edictate atât normele de orice
rang și în aplicarea cărora au fost înființate instituțiile
statului de drept – adică esența. Vom vorbi despre esența
dreptului.
România este stat național (are propria identitate)
suveran (adică independent în raport de alte state), de
drept (în care prevalează dreptatea – prin legile și
instituțiile sale) dar și democratic (în care, deasupra
tuturor, stă puterea societății), precum și social (în care
libertățile și drepturile individuale sunt echilibrate prin
raportare la întreg, respectiv la societatea în ansamblu) –
art. 1 din Constituție.
Fiind consacrate prin Constituție, trăsăturile statului
trebuie respectate de toți cetățenii.
România este un stat democratic, (δημος – societatea +
κρατω – a deține), așadar, prin excelență, un stat în care
se manifestă domnia societății, care decide atât legile ei,
conform principiilor, cât și instituțiile care să o reprezinte
potrivit intereselor ei – societatea în ansamblul ei, ca și
identitate națională.
Astfel, în ipoteza în care o prevedere a unui act normativ
de orice rang, deci inclusiv a Constituției, nu se raportează
la interesul social, absolut toate actele normative pot fi
revizuite, respectiv abrogate, după caz, și înlocuite, astfel
încât să corespundă interesului comun al societății – care
este dreptatea, conform lui Aristotel, în tratatul său
Politica.
Tot Aristotel spune că identitatea unei societăți este
relativă la ordinea ei de drept (πολιτεία) – ceea ce, în
orașul cetate Atena, presupunea Constituția, celelalte legi,
precum și morala societății.
Așadar, supremația este a legii cât timp corespunde
dreptății. Iar acest fapt este consacrat prin Constituție. Or,
dreptatea este un principiu universal și rezidă tocmai în
ceea ce am arătat anterior – interesul comun al societății.
Și numai principiile pot sta deasupra oamenilor.
Revenind la controversa privind emitentul actului de
justiție, va trebui să definim noțiunea de justiție. Termenul
provine din dreptul roman (jus) și are semnificația de
drept / corect / justiție.
Așadar, justiția reprezintă dreptate. De altfel, o altă
definiție era de neconceput. Nu se poate concepe justiția în
afara dreptății. Justiția nu poate fi injustă! – ad
absurdum, concluzia ar fi nedemocratică – nu ar fi în
interesul societății.

Limba este părintele iar nu copilul gândirii, a afirmat
dramaturgul Oscar Wilde. Așa cum vorbim, tot astfel
gândim. Cuvântul este esența unei idei și nu un simplu
sunet – terminologic. La început a fost cuvântul – pentru a
ne învăța să gândim și să cunoaștem – în orice fel de
abordare, inclusiv religioasă, așadar, cuvântul este
esențial. Deci, să folosim corect cuvintele.
Să înțelegem, mai departe, conceptul de dreptate.
După cum a arătat Aristotel în valorosul său tratat de
Politică (documentat timp de 10 ani, constituind în același
timp prima sursă epistemologică pentru statele
democratice – valabilă până în ziua de astăzi), oamenii
rostesc dreptatea până la o anumită limită, considerând că
o rostesc în mod universal; cei ce sunt relativ inegali, cum
ar fi în raport cu averea, cred că sunt în mod absolut
inegali, în timp ce aceia ce sunt în mod relativ egali, cum
ar fi în raport cu libertatea, se consideră în mod absolut
egali. Aceste disensiuni există și în societățile actuale, nu
numai în cele arhaice.
Se pune întrebarea, astfel, din moment ce interesele
fiecărui cetățean (noțiune documentată și definită, de
altfel, pentru prima dată în istoria omenirii, tot de
Aristotel, în urmă cu peste 300 de ani înainte de Hristos)
sunt individuale, ființa sa fiind individuală, cum poate fi
definită în mod universal dreptatea?
La nivelul unei țări – social, așadar – dreptatea,
înțelegând prin aceasta ceea ce i se cuvine fiecăruia, este
de fapt interesul comun, scopul comun al societății fiind
viața bună a cetățeanului, conform lui Aristotel – iar o altă
definiție mai adecvată nici nu există – din moment ce
conceptul de democrație a fost inventat în Grecia antică,
iar principiile statului democratic au rămas neschimbate
de atunci și până astăzi.
Desigur, aceste noțiuni vor fi analizate în detaliu în cadrul
unor dezbateri viitoare individuale, iar aici am adus în
atenție subiectul ce ne interesează: în mod neechivoc,
procurorul înfăptuiește justiți!
Pentru că justiția este transpunerea dreptății la nivelul
societății, prin normele sale, prin instituțiile desemnate din
partea statului să vegheze asupra binelui public (interesul
comun), precum și prin mentalitatea din spatele acestor
piloni ai dreptății.
Normele sunt și trebuie să fie graiul dreptății, iar
instituțiile sale trebuie să echilibreze întotdeauna prin cele
două talere ale balanței: de o parte judecătorii, iar de
cealaltă, cu aceeași greutate, procurorii. Aceasta este
justiția democratică.
Să nu uităm că procurorul este primul diagnostician al
justiției – patologul ce se pronunță dacă există o boală și
decide să trimită cazul mai departe la chirurgie, iar
chirurgul decide apoi ce și cum să taie. Atât patologul, cât
și chirurgul sunt medici. Tot astfel procurorul și
judecătorul sunt magistrați. Și întrucât medicii fac
medicină, tot astfel, magistrații fac justiție. Nu există
magistrați mai importanți și mai puțin importanți –
ambele categorii își ocupă rolul în diagnoza stării justiției.
Și în aceeași analogie, întrucât lipsa diagnosticului unui
patolog și nedirecționarea sau direcționarea tardivă către
chirurgie conduc la decesul pacientului, mutatis mutandis,
lipsa diagnozei procurorului duce la sucombarea justiției.
Dacă procurorului, înaltul acuzator de stat, în calitatea sa
de gardian al societății, i se diminuează rolul și statutul,
vom ajunge la negarea dreptății; și negând dreptatea,
negăm democrația.
Așadar, înainte să lansăm idei sau să alegem să păstrăm
tăcerea, să ne gândim terminologic, apoi la semnificații și
nu în ultimul rând, la implicații; părerile pot crea iar
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tăcerea poate acredita mentalități – iar o mentalitate
greșită este greu de a fi combătută – ca o boală depistată
în stadiu terminal."1)
Denisa Silivestru, https://www.universuljuridic.ro/rolulprocurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/13.05.2020
1)

Foarte importante aceste aspecte, in contextul in care
Domnule Purcarea, dumneavoastra cunoasteti foarte bine
ceea ce se intampla in Judetul Calarasi si in entitatea
Lacomi Land. Aici ma refer in special la activitatea
infractionala a Fratilor Iacomi, cazurile vechi cu plangeri
penale.
Deci Procurorul, domnule Purcarea, este "primul
diagnostician al justitiei"!
Pai ce exemplu mai bun v-am oferit decat un decedat pe
masa, cu cutitul in inima, cu inregistrarea crimei pe piept!
Tot ceea ce procurorul trebuie sa faca este sa constate fapta,
sa vada filmul evenimentelor si sa "aplice legea"! Avand insa
in vedere, faptul ca in calitate de Procuror sef,
dumneavoastra evaluati daca merita dat unui procuror de
caz, apare intrebarea logicii browniene:
- De ce domnul Procuror Sef, nu vede ceea ce este evident si
cunoaste foarte bine si anume ca Iulian Iacomi a creat un
Grup Infractional?
Acum o sa va povestesc de un angajat al meu, pe nume
Valerica din Infratirea, tata a 6 copii, care este angajat ca
mecanic la mine in unitate. Anul trecut in vara, casa
acestuia a luat foc de la o improvizatie, pe care acesta a
facut-o la instalatia electrica. Copii erau inauntru insa s-au
scos unul pe altul din casa si printr-un miracol, nimeni nu a
patit nimic! Cand au venit pompierii, casa ardea ca o torta,
si praful s-a ales de casa. Nu au mai ramas decat zidurile si
alea vai de ele!
Asa ca Domnule Prim Procuror, colegii au sarit toti si i-am
refacut casa, acoperis nou, ziduri acolo unde era nevoie,
tencuiala si ce mai era nevoie. Oamenii au reusit sa se
mobilizeze pe net si fara ca eu sa stiu au strans bani si au
cumparat o bucatarie noua! Incet incet dupa o vara de chin,
familia se muta inapoi in casa, insa Valerica se imbolnaveste
de TBC. Face o revenire tinand cont ca este fumator convins.
In consecinta a ramas acasa pana azi pe caz de boala! In
urma cu cateva zile, am fost la el acasa sa ii dau salariu si cu
lacrimi in ochi am constat ca nu a pus sticla le geamurile
sparte de pompieri si ca iarna a trecut-o cu ciolofan in
geamuri! 6 copii incalziti de o soba intr-o camera, toata
iarna...
Am fost atat de socat de lipsa mea de timp pentru a constata
situatia jalnica in care copii si familia au trait, asta in timp
ce eu eram convins ca omul si-a inlocuit geamurile pentru
ca bani a avut.. dar nu a fost asa.
Daca eram intr-o societate normala, distinse domnule
Purcarea, aceasta normalitate mi-ar fi permis sa aflu aceasta
grozavie si sa o remediez, insa nu a fost sa fie asa!
Nu a fost asa pentru ca "diagnosticianul" nu intelege
diagnosticul cu radiografia in mana! Se uita la ea si nu vede!
Vrea detalii.... Ei bine in aceste detalii, diagnosticianul se
face vinovat de faptul ca, in mod impardonabil a sustinut si
a pus umarul la crearea unei Grupari infractionale care a
ajuns sub forma unui cancer sa omoare gazda! Insa celula
alba (Prim Procurorul) moare o data cu pacientul. Moare
pacientul, moare si „gate keeper-ul”. In fond sanatatea lui
depinde de calitatea, fler-ul, puterea si determinarea /
tenacitatea Prim- celulei albe! Adica a dumneavoastra.
Si acum, domnule Prim Procuror sef, doresc sa va intreb
daca dumneavoastra va considerati vinovat de faptul ca cei
6 copii au stat cu ciolofan in geamuri o iarna intreaga? Este
Iulian Iacomi vinovat de GENOCID, pentru faptele sale din
ultimii 20 de ani, indiferent daca a fost deputat sau nu?
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Sustinerea si dezvoltarea acuzatiei de Genocid importiva
Poporului Roman va reprezenta o scuturare a sistemului, o
certitudine apropiata ca termen si de o importanta cruciala
pentru un Judet zdrobit de mafia politica si secatuit de
fiecare resursa, vlaguita organizat, haituita si decimata,
pana la migrarea fortata a populatiei!
Din punct de vedere obiectiv, in fapt se poate asimila si
proba acuzatia de Genocid acestei Grupari conduse de
Iacomi Iulian.
Art. 438 Genocidul | Codul Penal - infractiuni contra
natiunii si omenirii " Potrivit prevederilor art. 438 CP, "(1)
Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte
un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre
următoarele fapte:
Este important a se observa ca actiuniile sunt strict
indreptate asupra Grupului National Roman, asupra
noastra a tuturor, asupra celor 6 copii care au ramas cu
ciolofan in geam...
Scopul actiunii membrilor este de a controla complet
intreaga activitate economica a zonei arondate lor, si de a
controla complet orice aspect al vietii cotidiene, scoli,
spitale, gradinite, firme, fonduri Europene, Justitia
(Parchete si Judecatorii), viata Politica in totalitatea si
integritatea ei.
b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membrii
ai grupului; Aici domnule Purcarea, se scriu rauri...
c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să
ducă la distrugere fizică, totală sau parțială, a acestuia".
Avand in vedere dispersia infractionalitatii, organizarea
gruparii Iacomi, daunele observate in ultimii 15 ani,
concretizate printr-o depopulare masiva a localitatilor,
saracirea comunitatilor, otravirea apei potabile, blocarea
investitiilor reale, distrugerea initiativelor private, furtul
concentrat si general din bugetele scoliilor, spitalelor,
gradinitelor, jaful general din unitatile subordonate lor, din
punct de verede juridic, suportul direct al Procuraturilor si
Judecatorilor se poate constitui si sustine in mod temeinic
acuzatia de Genocid, asa cum este ea definit de Noul Cod
Penal.
Dar Infractiuni importiva umanitatii!?
Art. 439 Infracţiuni contra umanităţii
(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau
sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia
dintre următoarele fapte:
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul
de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite
să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a
acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei
sau copii;
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea
regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane
aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea
acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin
folosirea altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau
asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod,
cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice
sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor
admise de către dreptul internaţional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la
prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei
femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării
compoziţiei etnice a unei populaţii;
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul
de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă
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îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul
unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea,
sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a
admite că această persoană este privată de libertate sau de
a furniza informaţii reale privind soarta care îi este
rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste
informaţii au fost solicitate;
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate,
cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi
determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale
omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor
drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic,
cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii
recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari
sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice..."
Nu pot sa inchei prezentul capitol, fara a va indruma spre
un material unde este foarte clar rezultatul muncii
dumneavoastra, a Judecatorilor Calaraseni si a colegilor
dumneavoastra din Parchetul Calarasi si Lehliu Gara.
Mesajul este clar si nu necesita alte explicatii!
https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/

Am rugamintea, Domnule Purcarea, sa vizionati acest
material de 3 ori!
CULPA
Acum, pentru a continua analogia cu pacientul distinsei
Doamne Procuror, sa luam in calcul cazul nostru, cu
pacientul care sufera de carcinom scuamos grad IV, este pe
moarte, iar metastazele sunt peste tot.
Medicul responsabil de pacient se uita la bolnav si il vede
sanatos! Stie ca pacientul moare insa nu ii pasa, ii este frica,
si nu-si poate privi pacientul in ochi, se uita in pamant!
Problema este ca, nu stie insa, acesta este singurul lui
pacient, altul nu mai are.
Acum, domnule Purcarea, va intreb daca medicul nu este
vinovat de starea pacientului? Nu este el responsabil de
extinderea tumorii prin lipsa actiunii?! Mai mult de atat, eu
consider ca, fiind in cunostiinta de cauza si permitand
tumorii sa creasca si sa se distribuie la nivel multiplu, este
in fond principalul vinovat de esecul acestui muribund.
El insa are vinovatia incremenirii in timp si este in fond mai
vinovat decat tumoarea pe care putea sa o scoata, sau sa ii
administreze medicatia. Ea a crescut pentru ca i s-a permis
si o data ce nu exista limite, ea va omora pacientul, insa
pana atunci, pana in ultima clipa ea continua sa creasca,
totul sub ochii diagnosticianului! Si atunci nu este
diagnosticianul vinovat de starea si moartea pacientului?
Nu ii apartine culpa? Iar daca da, si celula canceroasa
provoaca omului decesul, nu este culpa diagnosticianului?
- Adica, Domnule Prim Procuror, nu sunteti dumneavoastra
vinovat, alaturi de Iulian Iacomi si altii, de Genocid?
In Dor Marunt, ciobanii canta poeme cu numele
dumenavoastra:
"Foaie verde 3 petale / Curge apa in balta mare
Si de ai vreo mortaciune / Rasturnata pe pasune
Inecata sau strivita / Xenofonte o ridica
Juramant in schimb sa faci / Sa ajuti cu buletine si multi votanti
Ca Iulica sa se-aleaga Boier peste zona intreaga"

In Dor Marunt, profesorii dedica ode primarului si invata
copii la supunere si plecaciuni.
In Lehliu Poetii scriu elogii, poezii si uneori slove
imparatului...
Stau în fotoliul cald ca și pe ace
Și-mi pare că nimic nu se mai poate
Când văd că mai nimic nu se mai face
În dragul meu Lehliu din păcate.

(versuri compuse și recitate de actorul Victor Mihalache)

https://recorder.ro/experimentul-lehliu/

Continui, domnule Prim Procuror, cu o serie de comentarii
legat de raspunsul dumneavoastra:
1) V-am rugat anterior sa nu se utilizeze Posta Romana
pentru corespondenta si considerentele care au stat la baza
acestei solicitari. "Dosarul trimis catre noi prin Posta
Romana a fost deschis si fotocopiat de angajatii Postei Dor
Marunt impreuna cu membrii Gruparii Infractionale si a
ajuns la noi cu plicul rupt si dosarul desigilat!" mentionam
in clar in documentul PH82/8859/3-VIII/2020, trimis
dumneavoastra pe data de 20.04.2020. Cu parere de rau,
observ ca a fost utilizata Posta Romana pentru a ne returna
dosarul, iar angajatii Postei Romane din Dor Marunt, au
desfacut pachetul, au fotocopiat totul si ne-au trimis noua
cu intirziere documentele si plicul rupt.
Din acest motiv, in zilele urmatoare vom depune Plangerea
Penala, cu nr. PH-320-8860-VIII-2020, indreptata
impotriva Domului Xenofonte Purcarea, Prim-Procuror al
Parchetului de pe langa tribunalul Calarasi, pentru
Neglijenta in Serviciu - conform art. 298 CP.
Vom oferi plangeri penale mici, multe, simple, usor de
urmarit, spre competenta solutionare parchetului din
Calarasi!
Pentru inceput, atasam Plangerea Penala cu nr PH-3308860-VIII-2020 pentru exemplificare.
Document semnat electronic. (13.05.2020/16.00pm)
Cu Stima, Cezar Petrescu
Emba MSc Ing

ACTIUNEA
DIICOT, impreuna cu mai toate Directiile MAI, Jandarmi si
alte unitati MAI din satele invecinate au declansat cea mai
mare operatiune de acest gen din istoria orasului Lehliu
Gara si au descins la 06.00 dimineata, impartiti militareste
la cateva zeci de locatii, unde au facut perchezitii, au ridicat
calculatoare, telefoane, acte, dube intregi, intr-un dosar de
Crima Organizata, infractiuni ecomonice, delapidare, fals si
uz de fals. Putreda treaba?!
Pe site-ul nostru puteti asculta un fisier audio cu o discutie
cu Gheorghe, apropiat de Primaria Lehliu Gara, pe data de
4.11.2020. https://experimentullehliu.ro/2020/11/16/marea-tradarediicot-imparatul-fara-castel-si-familiile-cu-viitorul-furat-ep1/

Imediat dupa arestarile din data de 3 Noiembrie, Orasul
fierbe!
De ce acum si de ce atatia mascati, ca la astia mergea Buraga
cu Pacione si Mari Piticul (criminalistul) si ii saltau
organizat pe toti, incet si in liniste?! Au adus in schimb 200
de mascati si Jandarmi! Cei vizati, oameni pasnici, banuiti
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in schema de fraudare, parinti de copii, in principal fara a fi
cunoscuti ca violenti sau Interlopi (cu exceptia
coordinatorilor, desigur).
https://www.diicot.ro/mass-media/2901-comunicat-de-presa-03-112020

Pentru Operatiune, un urias dispozitiv de angajati MAI au
fost adusi, cam 200, iar dubele cara si azi 13.11, suspectii la
declaratii! In fapt este cea mai insemnata actiune ca volum
de audieri si ca nivel de ancheta din intreaga istorie a
Judetului Calarasi. DIICOT lucreza la 300%, chiar daca, la
Calarasi, la DIICOT, sunt doar o mana de oameni.
In data de 12.11.2020, o alta actiune a DIICOT, la nivel
national, 300+ de perchezitii, toti muncesc de zor si se lupta
cu Crima Organizata, de dracii o iau! Vin alegerile!
Vin alegerile, iar Partidul vrea sa dea bine in poza, iar
prostimea sa inteleaga cat de tare se chinuie DIICOT sa tina
Romania curata, iar tu trebuie sa dormi linistit pentru ca:
Procurorul vegheaza si lupta pentru tine!
Actiunea secreta de care stiau toti
Pe 3 Noiembrie incepe nebunia! Tot Lehliu Gara stia de
operatiune! Angajatii MAI, din zona Comandantului Buraga
(membru al Gruparii de Interlopi Iacomi), imprastia
informatii, cum ca la redactia noastra vor avea loc
perchezitii si arestari, iar noi ii asteptam la Lehliu sa il salte
pe Primar si Sofian! Un lucru era cert, fum fara foc nu iese!
Dimineata pe 3.11.2020 la ora 6.00 am. Politia Lehliu,
Jandarmeria si Serviciul de Investigatii Criminale - langa
Spitalul Lehliu Gara.
La ora 6:00, ascunse dupa colt, echipajele multiple asteptau
linistite, pline de mascati si personal MAI, sa inceapa
nebunia!
Cu o zi inainte, toti se asteptau sa il salte pe Iulian Iacomi,
iar pe net umbau deja filmulete haioase legate de subiect.
Urma o noapte tensionata, iar pe 3, toti asteptau cu sufletul
la gura si camere de luat vederi evenimentul!
Pe 05.11.2020, continua actiunile de arestare si
perchezitii, in ritm alert
Cateva zeci de echipaje DIICOT, Jandarmerie, Politia Lehliu
si Calarasi, participa activ la perchezitii si arestari. Si in data
de 13.11.2020 sunt dusi oameni la audieri, in acelasi dosar,
ancheta aflandu-se in desfasurare. Cara mascatii suspectii
la foc automat.
Pe data de 5 Noiembrie, dubele cara suspectii la Calarasi in
ritm alert, peste tot cu girofar si sirene si multa, multa
larma, sa vada toti!
Surpriza
Cand incep descinderile, in fapt, persoanele suspecte, erau
cei care accesau incorect si ilegal bani din Bugetul de Stat,
falsificand actele, cu acceptul tacit al Primariilor si al
angajatilor acestor institutii.
In general, oamenii implicati, in afara de cei care au gandit
si implementat sistemul, oameni cu venituri modeste, in
mare parte fosti sau actuali beneficiari de ajutoare sociale,
acordate de Primariile unde sunt arondati!
Surpriza a fost una foarte amara, din cauza faptului ca cei
saltati, cu toate ca toti stiau, in Primarii si in localitati, de
faptul ca este debandada cu banii de la Stat pentru
indemnizatii de crestere copil, au fost arestati!
Momentul actiunii insa, imediat dupa alegerile in care
Primarii Iulian si Ion Iacomi au fost inscaunati si
incoronati, era foarte dubios, mai ales in contextul unei
presiuni extraordinare puse pe DIICOT si DNA, legat de
faptele de Coruptie si Crima Organizata ale Clanului
Iacomi!
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Marea surpriza a DIICOT a fost ca pe la Primarii, cele mai
implicate in fapt in tot procesul de acordare a acestor
indemnizatii, nu trece nimeni, ca si cum ei habar nu au de
ceea ce se intampla?!
Bomba
Pe 5 Noiembrie apare articolul lui Marin Badea zis
Samuraiul legat de subiect. Aici cazul capata o turnura
nesteptata si faptele incet incet se clarifica, mai ales ca in
acest caz de frauda, organizat la un nivel urias, in care toate
dosarele trec prin mana Departamentului de Ajutor Social
al Primariilor si sunt aprobate de Primar, in tot acest drum,
exclude complet orice vizita a acestor echipaje la Sediile
Primariilor Lehliu si Dor Marunt.
Apar primele informatii din Primaria Lehliu Gara: ”Au
organizat totul pentru a lua atentia DNA si DIICOT de pe
membrii clanului interlop Iacomi, le-au aruncat un os
carnos, sa aiba ce roade Procurorii 2 ani, scriind rechizitorii!
Cu ajutor de la Bucuresti”. Dau si Procurorii bine la
evaluare, Crima Organizata dispare, iar votantii poarta
mascute afara si nu au voie in piete, sa nu se contamineze.
Marin Badea
Marin Badea ziaristul, sluga a Clanului Iacomi, recunoscut
in intregul Judet pentru articolele scrise exclusiv la
comanda, a lansat pe 5 noiembrie, un articol monument,
comandat fie de PNL, fie de Iulian Iacomi, cu titlul: Fără
număr: DIICOT – BT Călărași a mai destructurat o
grupare infracțională deja destructurată de 3 ori
https://marinbadea.ro/fara-numar-diicot-bt-calarasi-a-maidestructurat-o-grupare-infractionala-deja-destructurata-de-3-ori/

Va rog sa observati in poza de front, captura exceptionala a
DIICOT - pusa la ei pe site, cu banii gasiti la Infractorii Rai:
680 Ron si 500 de Euro! Marin Badea observa amatorismul
si disperarea DIICOT de a arata ceva si pune poza in capatul
articolului. Adica daca vin peste tine, nu ai voie sa ai bani in
portofel?! Gestul de a filma 680 de Ron si 500 de Euro, nu
poate fi comentat si asta pentru ca nu este nimic de
comentat!
Orice articol scris de Marin Badea, trebuie citit cu 3
intrebari in minte:
Cine a platit pentru articol, prin contract de media sau cash,
asa cum obisnuieste Marin? Marin Badea scrie si croieste
articolele pentru a prezenta o situatie favorabila celui ce
plateste. Deci care este croiala?
De ce scrie Marin Badea un articol legat de Lacomi Land, in
conditiile in care el protejeaza la maxim zona controlata de
Iulian si Ion Iacomi?
Marinica prin articol vrea sa loveasca putin in Crima
Organizata, pe care si Iacomi vrea acum sa o prezinte, asa
cum face mereu, pentru a arata ca cei corupti sunt altii, nu
ei! Ei muncesc, fac parcuri!
In fapt, se vrea indepartarea atentiei departe de faptele lor.
Multe sunt aceste fapte, pentru care, in functie de urgenta
acestora, vor da socoteala mai devreme sau mai tarziu.
Marin Badea face insa o serie de precizari, cu nota personala
de sarcasm, de o calitate exceptionala (trebuie sa recunosc),

Experimentul Lehliu

cu elemente cunoscute de toti cei apropiati de Primarii, si
anume ca acest tip de fapte si chiar o parte din faptasi sunt
de fapt anchetati de mult, iar problema este veche rau si
cunoscuta, cam de toti, de ani buni! Lipsea lovitura de
imagine in care toti cei de la putere castiga! Singurul care
pierzi esti tu, copii tai si in fapt toata Societatea!

Marin Badea, este in fapt singurul care in intreaga presa
din Calarasi, ofera o sumedenie de informatii, prin care,
daca esti din sistem, intelegi de ce Marin Badea, este cu
adevarat un talent, capabil sa mute muntii! Oricat de mult
detest acceptare banilor pentru articole, la comanda, Marin
Badea, face un mare serviciu societatii si iti prezinta tie
cititorului, un set de informatii, vitale tie, iar in titul,
sarcasmul lui Badea, iti ofera un preambul si un mare
adevar, cu ciorba reincalzita bine, inainte de alegeri, sa
priceapa clasa muncitoare...
Articolul iti ofera si alte detalii foarte importante, insa
trebuie sa il citesti de cateva ori, acest articol depasind
cadrul pentru care el a fost platit! Adica Marin Badea, pe
langa ce este pus si platit sa faca, arde si el, si loveste cu
sarcasm in cei implicati! Marin Badea este un
supravietuitor!
Dilema - „Gruparea Destructurata de 3 ori”.
Beneficiarii schemei, in numar de aproximativ 300 de
beneficiari, au depus individual un dosar la Primaria Dor
Marunt sau Lehliu Gara, dosar in care, cu adeverinte valide,
dovedeau faptul ca au avut salariul de 9000 Ron / luna brut
spre exemplu. Dosarul, o data depus la Primarie, este
analizat de Asistenta Sociala, iar daca este cazul, angajatii
Primariei fac ancheta sociala la domiciliu. Mai mult, aceste
dosare sunt prezentate Primarului Iacomi Iulian si Iacomi
Ion care le aproba intr-un fel sau altul si ulterior sunt
trimise la Calarasi.
La asistenta sociala primaria Dor Marunt este Ninel,
nepoata lui Ion Iacomi si nora lui Dihot (omul lui Iacomi),
iar la social primaria Lehliu, tot oamenii de incredere ai
Clanului
Iacomi.
Asistenta
sociala
reprezinta
departamentele de forta, critice ale Primariilor.
De ani buni, la Primarii apar asistatii sociali, beneficiari ai
ajutoarelor sociale, cu dosare bomba din care reies venituri
uriase.
Schema este foarte simpla, asistati sociali, oameni cu multi
copii, fara servici, vulnerabili, sunt racolati si in schimbul
promisiunii unor sume de bani lunare cuprise intre 500 de
ron si 3000 ron, semneaza o serie de hartii pe care le depun
la Primarie, primind promisiunea ca totul este aranjat si nu
vor pati nimic. Primariile si angajatii nu observa faptul ca
de la ajutor social de 150 de ron sare la venit de 9000 ron,

iar Primarul nici atat. A se observa ca vorbim de sute de
persoane nu de 1, 2! Fiecare dintre deponenti, ani de zile
participa in schema si nimeni nu se sesizeaza, iar toate
aceste harti sunt luate de bune!
Angajatii Primariei tac malc. Primarul are albeata pe ochi si
el nu stie ce si cum, in fond cel ce depune este responsabil
de actele depuse, nu? (scrie pe ultima pagina)? Ei bine nu
este chiar asa! Primaria este total implicata si responsabila
de intregul proces, precum si responsabila in a evalua
conformitatea actelor depuse.
La votare insa, cei care au iesit dupa ora 12:00, in ziua
votarii in fata sectiilor de votare cu sutele, pentru a sprijini
Clanul Iacomi, in asigurarea fotoliilor de Primari, erau mare
parte din cei care sunt acum interogati si arestati. Acestia,
chemati pentru a intimida si umili oamenii care veneau la
vot, in special pe cei ce nu rezonau cu Primarul Iacomi, au
creat o imensa presiune asupra votantilor, cu Jandarmii de
fata. Stransi cu sutele in fata sectiilor de votare, ei au
raspuns la chemarea sefilor, pentru ca Primarul este bun si
ii ajuta, le intelege situatia si inchide ochii!
Plangerile curg val in toate directiile
Din toate directiile curg plangerile Penale pentru fapte de
coruptie, pe numele celor doi primari si camarilei acestora,
asa ca era importanta organizarea unei actiuni de
diversiune, prin care DIICOT si MAI-SIJ sa fie ocupati cel
putin un an. Astfel aflam, tot din surse, cum ca Dosarul
trimis spre Bucuresti contine sute de pagini, in Principal din
Primarii, cu toata reteaua descrisa fir a par si aproape toti
beneficiarii schemei. Detalii care real fac munca
Procurorilor mult mai usoara iar pe beneficiari simple tinte
fara scapare.
Dosarul trimis la DIICOT Bucuresti inainte de alegeri, este
directionat la Calarasi cu directiva precisa de a demara
ancheta, dupa investirea Primarilor, lucru care a fost
oarecum intarziat la Lehliu Gara si Dor Marunt.
Tactic, miscarea este geniala, insa a necesitat o planificare
exceptionala si implicarea Partidului National Liberal,
adica implicarea politicului, pentru a incepe ancheta cand
trebuie. Exista si riscuri uriase! Sa nu rasufle totul si sa se
afle in presa?!
DIICOT Calarasi
Daca cineva crede ca Procurorul DIICOT face de capul lui ce
vrea, se inseala. El are un sef la Bucuresti, Sef care este pus
politic si care in general nu da drumul la dosare cu
politicieni, iar in general trimite dosarele acestora catre
Parchetele de pe Langa Tribunale, adica in cazul nostru la
Prim Procuror Xenofonte Purcarea.
Purcarea Xenofonte o trimite prin Posta Romana inapoi
catre petent, iar Familia Barca si Vatafu, prin Posta
Romana, citesc plangerea/ petitia, o scaneaza si o trimit
Clanului Iacomi. Aceasta este respinsa mereu, in tot ceea ce
este legat de PNL si Iacomi, ca nefondata, asta si pentru ca
si Prim Procuror Xenofonte Purcarea, anual, primeste
scrisorica de numirea in fotoliul de Prim Procuror, tot pe
filiera politica, de la Bucuresti.
Trimise la DIICOT Bucuresti, plangerile sunt trimise spre
DIICOT Calarasi, care le trimite spre solutionare la Parchet!
Nu insa si dosarul dat de Primarii Ion si Iulian Iacomi, prin
Primarii, la DIICOT Bucuresti, in care era pusa pe tava o
retea de Crima Organizata, de care doar intamplator, acum
cateva zile au aflat Primarii!
Pe scurt, DIICOT, MAI-SIJ, ancheteaza si judeca doar pe cei
slabi si amarati, pe cei vulnerabili, neafiliati politic, sa nu
deranjeze. Legea aplicata celor slabi draconic! Interlopii
Calaraseni, ca Gogosel spre exemplu, Dumitru Nicolae, cu
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cateva zeci de Plangeri Penala, este bine merci si de pe
fotoliul de subprefect iti scuipa seminte in cap!
DIICOT
DIICOT ancheteaza unele fapte de Crima Organizata,
preluand preferential cazuri, iar legea este cu strasnicie
aplicata doar unora, in special a celor slabi si vulnerabili.
Membrii Clanului Iacomi, care numai din frauda de pe A2,
cu frezura si tocatura de beton, au drenat si albit, sute de mii
de euro anual, cu fapte dovedite de Crima Organizata, stau
linistiti si fura in continuare, ameninta si distrug
nestingheriti.
In fapt DIICOT, nu se baga in lumea politicienilor corupti si
nici a Crimei Organizate reale, ei doar ating pe aici pe colo
problemele, pentru ca nu sunt lasati politic, nu pentru ca nu
ar fi capabili!
Trist este ca legea se aplica preferential doar celor saraci si
vulnerabili, celor care nu-si permit avocati, fara bani de
lemne, fara locuri de munca. Razvaneanul, interogat, umilit,
cu dosare, anchetat, saracit, fara loc de munca, in prag de
iarna, este INTERLOPUL SUPREM, cu 10 copii acasa.
Victimele
Copiii sunt principalele victime. Nou nascutii si minorii
lasati la bunici si vecini, in numar de 86, numai in zona
Lehliu – Razvani - Dor Marunt - Lehliu Sat, parintii arestati
sau luati cu zilele. Copiii sufera cel mai mult, iar parintii
implicati cu adevarat in racolarea altor persoane, cat si
membrii Gruparii, risca 8-12 ani de inchisoare. Procurorii
DIICOT au primit liste exacte de persoane, dosare complete,
indicatii, detalii care necesita un urias volum de munca,
venit direct de la sursa si asta pentru ca Primariile sunt cele
care au in fapt toate aceste detalii si cunosc si beneficiarii.
De drama copiilor, nu prea a avut timp nimeni sa se
gandeasca, oricum traiesc ei cumva!
Copii sunt cei mai afectati, cu parinti in miez de iarna lipsa,
unii fara lemne, fara bani, cu obligatia de a returna zeci de
mii de lei, cu dosare penale unde cu siguranta vor fi
condamnati intr-o forma sau alta. Iar lor, litera legii va fi
aplicata cu strictete!
Interlopul suprem - Aricioaica,
mama a 7 copii, si Mihaela din
Dor Marunt, mama a 11 copii

Cazul M. Steluta, zisa
Aricioaca.
18 gutui raman in curtea
familiei din Dor Marunt,
copiii 7 la numar plang, iar
mascatii si Jandarmii plang
alaturi de ei (scene reale)!
Scena copleseste intreaga
echipa care descinde la ei in
casa. De gasit, gasesc o mana
de copii, a caror mama trebuie
arestata, incatusata si luata de mascati. Aricioaica, marele
Infractor! Capita de coceni de porumb si cele 20 de gutui au
ramas nederanjate, in rest au cautat peste tot.
Drama acestor familii, exceptionala si cruda. Iar noi toti,
societatea, am esuat in a proteja aceste familii nevoiase.
DIICOT a descins, si-a facut treaba, a curatat tara!
Oameni disperati, marginalizati social, chinuiti si obligati
de Primarul care distruge toate afacerile care ii putea
angaja, sa devina sclavii Clanului Iacomii, lucrand ca zilieri
la ferma de capsuni si cirese a acestora. La varuirea
copacilor de la Hanul cu Limbrici, la curatarea gradinii
88

Directorului Mircea Danga (Director al Spitalului
Orasenesc Lehliu Gara), membru al Clanului Iacomi. In
genunchi, oamenii astia se tarasc pe pamantul Imparatului,
tot ei fiind cei carora Primarul le accepta dosarele de
Indemnizatii sociale, iar Ion si Iulian Iacomi, de 4-5
mandate, ii stiu pe toti, pana la ultimul!
Marginalizati, umiliti, impinsi spre saracire, disperarea ii
trimite catre fapte la limita legalitatii!
Ei sunt arestati, perchezitionati, umiliti, pedepsiti!
Procurorul DIICOT a prins Interlopii, insa mascatii, cu
lacrimi in ochi la descinderi, intra neputiciosi, peste familii
sarmane, care real sunt simple victime ale Coruptiei Politice
Calarasene. Ei insa iau in piept consecintele Clanului
Iacomi si a Procurorilor Corupti din DIICOT si Parchete,
care apara si protejeaza clanul.
Copiii nostri, ai tai si ai
mei, noi toti suferim,
scrasnim din dinti!
Primarul
observa
totul de la balconul
vilei, unde face ture
Pe 3.11, Iulian Iacomi, asteapta linistit si face ture pe
balconul din spatele vilutei incheierea perchezitiilor. Ora
13:58. Locatia Lehliu Gara.

Imparatul Iulian (Iacomi Iulian), intemeietorul Dinastiei
Iacomi, imagine din Lacomi Land, taram al lacomiei, furtului si
jafului institutionalizat, condus de personaje imbracate cu
hainuta de politician.

Interesant ca nu se mai plimba prin fata sa coordoneze pe
nimeni!
Pe 3 si 4 Noiembrie se observa un alt fapt ciudat. Primaria
Dor Marunt, prin Primarul abia instalat, organizeaza o
exceptionala mobilizare de forte pentru a schimba fata
parculetului din fata Primariei. Zeci de oameni lucrau
intens, in timp ce zeci de masini si dube cu mascati carau
suspectii la Calarasi. La Primaria Dor Marunt se muncea
intens cu Vicele Nuta, coordonator de lucrare. (lucru
nemaivazut in istoria Comunei, o furibunda activitate
creatoare avand loc in ziua arestarilor!?)
Aceasta furibunda activitate nu a fost deranjata nici macar
10 minute de cineva sa vina sa intrebe Primaria Lehliu sau
Primaria Dor Marunt, ca si cum Primaria nu pregateste si
nu aproba aceste dosare!
Fara vizite la Primarie, cu mascatii care extrag chirurgical
zeci de persoane, cu articolul lui Marin Badea, scris si asta
la comanda, totul pare o mare diversiune, in care o mana de
votanti, masa de manevra, pionii, sunt sacrificati.
Organizatorii sunt constienti de faptul ca doar piesele
principale vor face puscarie, restul vor deveni si mai saraci
si mai vulnerabili si mai la mana primarului.
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Dar ce contine dosarul depus la primarie pentru
indemnizatie?
Contine o mana de documente, care sunt riguros verificate
de Primarie, in biroul unde aceiasi angajati, dadeau ieri
ajutoarele sociale acelorasi persoane, care vin cu 10.000 ron
salariu?! Aceleasi acte si la Dor Marunt si la Lehliu. Ancheta
daca parintii nu sunt cununati! Si pe ultima pagina, chestia
cu Codul Penal…
Cum toti in Lacomi Land stiu ca nimic nu rasufla daca nu
permite Primarul, iar Primarul are grija de votantii lui, totul
a mers snur, iar Primarul nu a observat nimic, pana cand a
venit „unul” la Dor Marunt si a inceput sa faca scandal ca lui
nu ii sunt virati banii! Cu cartoful fierbinte in mana, dupa ce
au luat scaunul, Primaria Dor Marunt a aranjat bine si
sacrifica o mana de pioni, pentru cateva luni, urmand sa ii
aiba inapoi, mai slabi si mai vulnerabili. Asa cum un peste
isi bate si scuipa curva intoarsa de la produs, care o data ce
ii da toti banii, este injurata ca nu a produs mai mult, tot asa
se vor intoarce cei saltati, in marea lor parte mai saraci, mai
vulnerabili si mai amarati. Iar DIICOT a pus in genunchi
Crima Organizata!
Ce face Clanul intre timp? Ei bine, Sofian are in curte sute
de tone de tocatura de beton de pe A2, iar Clanul isi vede
linistit de razbunari, distribuire de asfalt celor slugarnici si
docili, de furt si drenarea banilor din primarii, ceea ce in
fapt fac de ani de zile!
Daca DIICOT, la data articolului publicat pe site-ul DIICOT,
stia exact dauna de 8.273.224 RON, afla ca suma este una
eronata, ea fiind calculata nu de ei, care abia demarau
ancheta, ci de cei care au dat tot dosarul, cu date certe. Adica
DIICOT a inghitit galusca rece pana in esofag si a regurgitato pe site-ul lor, ca si cum ei stiau exact de dauna inainte de
a demara ancheta!
O alta problema o reprezinta, faptul ca denuntatorul a omis
cam o suta de persoane apropiate Clanului, care nu apar,
printre cei saltati si dusi la interogari?! Adica, pe cei
apropiati si micuti, dragi, nimeni nu ii deranjeaza si nici
bani inapoi nu trebuie sa dea. Mai are si Clanul preferatii
lui.
Oamenii nevoiasi, impinsi in saracie si disperare, sunt
prinsi in scheme in care li se promite marea cu sarea, iar
Primariile si Primarii nu vad salariile de 9000 ron pe ultimii
doi ani, cu toate ca acestia (deponentii), ii curata curtea,
planteaza panselutele, taie gazonul. Nici cand merg la ei sa
le ceara votul, nu ii cunoaste!
Un adevar crud al vietii cotidiene din Lacomi Land, in care
cel mai amarat si nevoias este arestat, tinut departe de copii,
pedepsit si incarcerat.

Politicienii Calaraseni, PNL-isti, pana ieri din PSD, distrug
prin actiunile lor Partidul National Liberal, fara a intelege
un fapt simplu: cu fiecare porcarie facuta, ei lovesc de fapt
in oameni, in masa lor de vot!
DIICOT, SRI, Serviciile Secrete ale Prefecturii, Parchetele,
toti dar absolut toti in Calarasi, lucreaza exclusiv pentru a
proteja Mafia Politica, politicienii corupti, aplicand
standard dublu, in care legea ti se aplica doar tie!
Totul ajunge pe masa Judecatorului, care trebuie sa judece
cu sufletul, acesta devenind ultima reduta in fata Mafiei
Politice Calarasene.
Dar cum s-a ajuns aici? Cum a fost transformata Lumea
Politica intr-o adunatura de clanuri Interlope, in care

Politicienii sunt in fapt asupritorii, care vlaguiesc de bani si
capuseaza judete intregi?
Ii vom lua incet la analizat pe toti, cu dovezi si detalii
necesare tie, sa intelegi de ce Procurorul las si corupt, care
raspune la butoanele masinutei politice, iti aplica legea doar
tie cu strictete!

In Presa tie, muritorului, celui care platesti taxe si trebuie
sa pleci in strainatate in pandemie sa poti castiga un ban
cinstit, gasesti extraordinare dovezi de combatere a Crimei
Organizate din Calarasi si nu numai! Cam ciudat insa ca
timp de 4 ani, DIICOT Calarasi avea treaba, iar in ultimele
zile, dupa inscaunarea Primarilor corupti care fura de la
copii, DIICOT demareaza o extraordinara campanie media
si de imagine, prin care mascatii si sute de angajati MAI, fac
Justitie, se tavalesc prin namoalele din Lacomi Land si
aresteaza zeci de amarati!
Problema este ca legile ti se aplica doar tie, nu si lor
politicienilor de carton, adevaratii Interlopi!
DIICOT - R. Stela - 7 copii, toti minori, saltata cu
mascatii si arestata - Marele corupt
Beneficiara a sistemului
piramidal prin care era
fraudat
sistemul
de
indemnizatii de crestere a
copiilor,
mascatii
sunt
trimisi la Stela, in Dor
Marunt, unde fac perchezitii
si o aresteaza. Copii, lasati
fara mama, numai bunul
Dumnezeu stie ce s-a
intamplat cu ei. Saltata
pentru
eventuala
complicitate ca beneficiar al
schemei de indemnizatii
primite ilegal, aceasta a fost
desemnata de denuntator, ca
beneficiar important in schema de fraudare a banilor
publici.
Mari corupti, Familia Rosu, marea captura a DIICOT!
In data de 13.11.2020, Aricioaica vine acasa, eliberata
conditionat, dupa 10 zile de arest. Vazuta ca Interlop
deosebit de periculos, femeia, mama a sapte copii, va trebui
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sa plateasca tot ceea ce a primit de la Stat inapoi, va avea
oameni slabi, usor de manupulat si slugarnici! Sunt
dosar penal si cu siguranta va fi condamnata si numai mila
pastrati exclusiv, doar cei ce raspund la butoane. Slugile!
Judecatorului, care va trebui sa judece cu sufletul, o va salva 7. De copii lasati in urma in casele celor arestati nu ii pasa
de condamnarea cu executare.
nimanui, iar in zona Lehliu Sat - Dor Marunt - Lehliu Gara
- Infratirea Buzoieni, au ramas in perioade diferite (in
Judecatorul ultima reduta!
ultimele 10zile), peste 386 de copii fara parinti langa ei.
386 am numarat noi, din care 45 sunt lasati pe la vecini
Serban Nadejdea - Secretar General Primaria
pentru perioade variate. De retinut ca cei implicati au
Lehliu Gara
copii nou nascuti, unii cu 10-11 copii minori in intretinere.
Serban Nadejdea omul de baza al Imparatului Iulian, mana
Situatia este nemaintalnita si de o gravitate exceptionala.
dreapta de fier a Primarului, cea care stie tot ce misca si cat
Imaginativa un copil de zece ani, trezit la 6 am, care vede
mai misca, ne-a acordat un interviu fortat. La inceput fara
10 mascati ca intra la perchezitie intr-o odaie de 3 pe 4
multa intentie, apoi in cunostiinta de cauza.
metri in care mai are 4 frati si 5 surori mai mici. Parintii
Pe site-ul nostru puteti accesa fisierele audio ale
incatusati si saltati, copii plang speriati, iar Procurorul
conversatiilor telefonice avute intre reporterul nostru si
face perchezitia! Nu gaseste nimic, in afara de saracie, si
Dna. Serban Nadejdea- Secretar General Primaria Lehliu
lumina de speranta a copiilor ca le vor lasa in pace parintii
Gara:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurorisi nu le vor face rau!
diicot-interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/
8. Serban Nadejdea, habar nu are cati sunt arestati. Zice 3-4,
cand in acea zi era 25 in Razvani, 7 in Dor Marunt, iar
Primul telefon
zilnic mai sunt saltati 4-5 si dusi la Calarasi.
Sunata imediat, cu toate ca trebuia sa revina 10 minute cu
9.
Primarii si-au sacrificat masa de vot, cei mai fideli si
detalii, in timp ce Serban vorba cu Asistenta Sociala, eu
dependenti votanti, mizand pe faptul ca acestia nu vor
sunam 2 minute mai tarziu sa obtin mai multe informatii.
afla, si oricum in continuare vor fi la mana Asistentei
5 minute mai tarziu, Serban, intelege cine a sunat si
Sociale, adica tot a lor.
suparata suna pentru a cere socoteala, pe drept!
10.
Pe ordinea de zi, nimeni nu discuta nimic, la Dor Marunt,
Aici trebuie sa retii cateva aspecte:
aflandu-se cheltuieli cu gardulete, in jurul Primariei, si
1. Primaria nu este interesata de soarta celor turnati, pentru
ajutoare de bani catre Bisericile fidele. Nimic legat de copii
ca in fapt nu intereseaza pe nimeni situatia lor.
celor arestati, pentru ca in fapt nu le pasa!
2. Au fost sacrificate cateva zeci de persoane din esantionul
9, oameni de sacrificiu, putin importanti, iar Primaria si 11. Secretarul General al Orasului Lehliu, omul fidel si
credincios Primarului corupt si las, care fura de la copii si
Primarul nu au vazut si nu stiu nimic!
le toarna la DIICOT parintii, asta dupa ce le fura votul,
3. Planul este gandit pentru a atrage atentia presei si a lua
cere sa nu ciopartim inregistrarea daca o dam. Adica sa nu
atentia departe de Clanul Iacomi si de faptele acestora
scoatem din context, obisnuita fiind cu Marin Badea, pe
cuprinse in peste 200 de plangeri penale depuse la
care ea il plateste istoric si achita facturile inmanate de
DIICOT / DNA / Parchete / ISU, IGSU, etc.
Marinica lui Iulian. Serban Nadejdea, este umbra lui
4. Planul a necesitat cateva sute de pagini, pregatite din
Iulian, si poti sa intelegi, ascultand, cat ii pasa Primarului
Primarii, si in fapt nu a existat nici o actiune reala a
Interlop si Clanului de tine, alegatorul! Secretarul este de
DIICOT, prin arestari! Acum fac si ei cate ceva si iau
fapt Primarul, cel care face toata munca, Primarul oferind
declaratii. Arestarile au fost facute in baza sumarului
doar ghidarea actiunilor!
pregatit de denuntator.
12.
Trebuie sa intelegi, pentru claritate ca drama pentru copii
5. Primarii Ion si Iulian sunt constienti ca cei arestati, mai
sugari si minori, de a ramane fara ambii parinti este
putin 15, care oricum erau independenti de Clan si puteau
exceptionala, de o cruzime fara margini, pentru ca copii
fi sacrificati, se vor intoarce din arest in 30 de zile, vor avea
nu inteleg ce se intampla, plang, sufera! Drama vazuta de
dosar penal, vor fi condamnati cu suspendare si vor avea
mine, in aceste familii este imposibil de de descris.
nevoie de bani sa plateasca cele 20.000-30.000 ron
13.
Procurorii, nu au tinut cont de faptul ca, in fapt, nu era
primiti. Acest efort va nenoroci in fapt aceste familii
necesar circul murdar, prin care sute de mascati sunt
amarate, in care, in mare parte nu lucreaza nimeni. Unii
adusi la actiune, cand Buraga putea organiza singur
dintre cei arestati, cu 10 copii, acestia sunt la mana
interogarea si arestarea celor implicati, fara mizeria
Primariilor si Comisiilor, si vor deveni si mai dependenti
infaptuita in ultimele 10 zile.
de Primar si de Primarie, adancind nenorocirea, si
14.
DIICOT, cu directiva de la Bucuresti, foloseste actiunea
dependenta acestora. Ei vor fi transformat doua decenii in
pentru ca PNL, sa iti arate tie, cum lupta liberalii cu Crima
sclavi, iar care va cracni, se va trezi cu copii luati de
Orgnizata si cum este curatata Romania de infractori!
Asistenta Sociala sau fara Ajutoarele Sociale. Planul
15. Adevarul este ca Infractorii, Coruptii si Interlopii
diabolic si crud!
sunt chiar Procurorii DIICOT, DNA si DIICOT, o
6. Procurorii murdari, corupti si lasi, lupta cu Crima
mana de politicieni traseisti si Primarii Interlopi.
Organizata (cu cei slabi si vulnerabili) si ies bine la
De Interlopi nu se atinge nimeni! Ei isi vad linistiti
evaluare, arata ca muncesc de crapa si scriu rechizitorii la
de jaf si furt si de razbunarile specifice!
foc automat, in care tot ei scriu declaratiile luate pentru ca
cei arestati nu stiu sa scrie! La sfarsit de an, Prim
Dilema Procurorului
Procurorul Xenofonte Purcarea si Banescu Liliana vor
Procurul trimite cadrele MAI sa puna in aplicare zeci de
primi pentru „fapte exceptionale”, de la Consiliul Superior
mandate de arestare, insa are o dilema:
al Magistraturii, prelungirea mandatului de Prim
„-Bai ce facem cu copii?! Are sugar in cos?” (fapt real din
Procuror cu un an! Daca in acest an nu raspund la butoane
Dor Marunt- pe 03.11.2020) sunt 10 minori in casa, atunci,
sau deranjeaza Mafia politica a PSDNL, in fapt un singur
la telefon, Procurorul care trimite mascatii, realizeaza ca nu
partid de interlopi, zboara la alt Parchet, unde ancheteaza
pot fi lasati fara nici unul din parinti! El pune insa in
si numara oitele in varf de stana, in cel mai bun caz! Astfel
aplicare mandatul si aresteaza mama!
la conducerea Parchetelor DNA si DIICOT sunt pusi
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„-Suna si tu pe cineva sa stea cu copii! ii salta si pleaca, copii
plang, mascatii plang si ei, pentru ca sub masti sunt si ei
parinti! Ei vad si stiu ca cei saltati sunt simple victime. Pe
geamul mic din Dor Marunt din vale, 7 capete de copii mici
se inghesuie si plang, singuri in casa (sora arestatei urma sa
vina sunata sa aiba grija de copii ramasi singuri).
Asta a lasat in urma Ion Iacomi, Iulian Iacomi, Vatafu
Alexandru si Sarban Nadejdea, lacrimi pe fetele copiilor,
asta dupa ce le-au dat 100 de lei de vot, sa iasa Primari, iar
si iar, sa poata fura si jefui in liniste inca 4 ani.

Ploua cu astfel de scrisori catre Agentii Economici care
urmeaza sa fie executati de batele slugarnice ale
Imparatului Iulian: ITM Calarasi, Politia circulatie, Politia
Economica Calarasi, Arme si Munitii Calarasi. In loc sa se
ocupa de problemele reale ale Orasului, Serban Nadejdea
lucreaza pe unu si pe altul.
Asta pentru a intelege de ce Iulian Iacomi nu se mai plimba
singur prin oras!

Serban Nadejdea - Secretar Primarie
Serban are o sumedenie de atributii! Printre cele mai
importante, in loc sa aiba grija de familiile pe care tot ei leau aranjat, cele cu copii lasati fara parinti, aiurea, Serban
are grija sa ii aranjeze razbunarea lui Iulian Iacomi,
semnand documente si somatii prin care ii anunta pe cei
care vor fi amendati si inchisi ca: „Ii ia dracu, ii face si le
baga bile… pana la urma si ii inchide”. Asta face Serban,
ocupat full throttle, 100%. Mana drepta a Primarului
Iacomi, Serban Nadejdea, este o unealta, o lopata cu care
Imparatul ii loveste pe toti in cap, asa cum la Dor Marunt,
secretarul Vatafu, este omul care tine Primaria si are grija
ca aceasta Institutie sa ramana o anexa a clanului Iacomi.

Viceprimarul Nuta, pus de Iacomi sa-l vanda pe Nitulica.
Nimic in Lehliu Gara nu este intamplator! Viceprimarul
actual al Comunei Dor Marunt, zis Nuta, este pus de Iulian
Iacomi sa-l vanda pe Nitulica. Astfel acesta are grija ca o
inregistrare facuta de Nuta, in urma cu cateva saptamani, sa
ajunga la noi la redactie. In inregistrare, Nitulica, dupa ce a
pierdut alegerile din Dor Marunt, il anunta pe Nuta de o
serie de jocuri de culise, prin care Purcarea Cristian (zis
Bigi), cel cu violul si sclavia copilului gasit mort in Dalga, in
lacul sapat de Hristu Costel, tragea atele pentru a fi numit
VicePrimar, asta dupa ce a platit peste 20.000 de euro,
oamenilor din satul Dalga Gara, pentru a vota cu Iacomi la
alegeri, deci pentru cumpararea de voturi.

Primarul ii vinde pe toti, iar maine urmezi tu!

In inregistrare, Nitulica mentioneaza ca la Dalga Gara a fost
vandut de Prevenda Marius (bun prieten cu Purcarea
Cristian), lucru adevarat si trist, asupra caruia vom reveni
intr-un articol separat. De retinut aici ca Nitulica a avut o
reactie normala si corecta: „- Ce om normal vrea viceprimar
un infractor, un violator cu antecedente penale, un om
violent care merge noaptea la unul si la altul acasa, sa
semene teroare, sa bata si sa omoare?!” Si eu l-as fi sunat pe
Nuta sa-i spun sa Bigi vrea sa ajunga Viceprimar, chiar daca
pe acest Nuta nu l-am vazut nici o data, oricine, este mai
bun decat Bigi (Purcarea Cristian)!

Serban aranjeaza toate
treburile Imparatului
la Lehliu Gara asa cum
Vatafu are grija de
locatia din Dor Marunt.
Real cele doua Primarii
functioneaza exclusiv
ca Unitati Private ale
Clanului Iacomi, prin
care Clanul, uzand de
Legile
Romaniei,
folosesc
Primariile
exclusiv in interes
propriu si utilizate
exclusiv
ca
extraordinara unelata
de forta, prin care
acestia dau amenzi,
distrug afaceri, fura,
inseala, dau Hotarari
de Consiliu Local pe
spaga sau doar in
interes propriu si dreneza banii din Primarii, prin firmele
capuse. Totul sub privirea ingaduitoare a Procurorului las si
corupt din Calarasi si Bucuresti, Procurorul fara coloana
vertebrala care ii ancheteza si ii umileste pe cei slabi si
vulnerabili.

Nuta, totusi, vinde in aceste momente, directionat atent, de
Iacomi, inregistrari audio! Pe site-ul nostru puteti accesa o
selectie din inregistrarea cu Nitulica si Nuta:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicotinterlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/

Nitulica il suna pe Nuta care era la APIA. Acesta suna
inapoi, nu inainte de a inregistra convorbire.
De 8 ori ii multumeste Nuta lui Nitulica! In urma discutiilor,
acesta ramane pana la urma Viceprimar, iar Bigi suparat,
solicita inca cateva zeci de Ha de teren, ca recompensa,
teren pe care il primeste drept rasplata (adica trebuie omul
sa recupereze investitia). Cateva zeci de Ha, din terenul
Comunei Dor Marunt (cele 330 Ha pe care primarul le
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imparte frateste intre slugile acestuia), cu toate ca terenul
este al Primariei!
In plus, mai cere si primeste postul de Consilier Personal al
Primarului si Sef al Comisiei Juridice al Primariei Dor
MArunt, pentru care Purcarea Crstian va primi in jur de
12.000 ron lunar timp de 4 ani! Eliberat pentru buna
purtare din puscarie, Bigi, este pregatit sa conduca Comisia
Juridica a Primariei, si sa aiba grija de tine, asa cum a avut
grija de Hagiu Marian (13 ani).
Asa de mult ii multumeste Nuta, incat il vinde, la prima
strigare! Iulian Iacomi, disperat, ii vinde pe toti din jurul lui,
pentru a lua atentia departe de Clan si de ciresele acestuia!
Iacomi Iulian ii pune pe oamenii lui din Razvani sal vanda pe Spaniolul si Oancea.
Ajung la noi oamenii Imparatului cu materiale
compromitatoare prin care vor sa ii inchida pe Spaniolul si
Oancea (omul lui Banescu Laurentiu / Iacomi - asta joaca la
doua capete). Acestia vin cu inregistrari video si materiale
prin care potential, cei doi oameni vor putea fi acuzati si
inchisi!
Oancea si Spaniolul sunt vanduti ca la piata pentru
cumpararea de voturi de la oameni sarmani.
Oancea si Spaniolul, sacrificati de oamenii lui Iacomi!
Interesant insa ca Spaniolul, omul de incredere al lui Iulian,
este unul dintre cei mai de incredere oameni al lui Iulian,
iar Oancea, teoretic era in tabara lui Banescu, practic…. Cel
care suna sa ii vanda, il gasim din Razvani, omul de baza al
lui Iulian Iacomi si cel care apare in pozele cu Iulian la
Razvani, suna sarmanul de pe propriul numar.
Oameni sacrificati si vanduti de pe tabla de sah!
Fara nici un dubiu, materialele compromitaroare
inregistrarile video sunt deja date la DIICOT si MAI, cu
petitie, adica sunt deja aranjati cu plangeri. Pe scurt vai de
capul lor! Oancea si Spaniolul au probabil familii, copii, etc.
Ieri 16.11.2020, DIICOT a mai publicat un articol in
Adevarul https://adevarul.ro/locale/calarasi/averea-retelei-obtinutilegal-indemnizatii-cresterea-copilului1_5fb28c405163ec4271ed4e1f/index.html

Din nou DIICOT da cu batul in balta si refuza sa accepte un
fapt trist! Interlopii sunt chiar ei, nu cei amarati si chinuiti
care sunt de fapt victimele!
Conform acestora, 532 cadre MAI (6 de la Directia de
Operatiuni Speciale) au participat in cea mai mare
operatiune din istoria DIICOT, pe zona de SE a Romaniei,
pentru a destructura reteaua destructurata de cateva ori
deja.
Dar ce a gasit DIICOT la
toate cele 150 de perchezitii
cu mascatii si trupele
speciale SAS?
1)572,22 Ron la fiecare
perchezitionat!
2)183.33 euro la fiecare
persoana perchezitionata
3)5.38 USD la fiecare
persoana perchezitionata
4)2.33 shekeli la fiecare
persoana perchezitionata
5)O lira sterlina si 55 penny
la fiecare perchezitionat
6)14 gr de aur (adica o
pereche de cercei si o
vericheta)
Acum, anchetatorul nu stie
daca o pereche din cercei sunt de aur sau auriti, pentru ei
nu are importanta, salta tot!
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Pentru a concluziona, DIICOT, dupa un maraton
exceptional in care au expus 540 de angajati MAI la infectari
aiurea cu COVID, si pe familiile calcate la fel, gasesc doar
niste maruntisuri la marii infractori!
MIHAITA BESTEA - Prefectura Calarasi si Director
ITM Calarasi
Mihaita Bestea, primeste banuti atat de la ITM Calarasi cat
si de la Prefectura Calarasi. De la prefectura pentru
instalare, Bestea Mihaita a primit suma de 42750 RON,
bonus de instalare la PREFECTURA ORASULUI
CALARASI, asta pe langa 111713 RON primit anual de la
Prefectura si indemnizatia de 14500 RON de la Autoritatea
de Ordine Publica Calarasi. Mai ia si 1710 RON
indemnizatie alegeri (vezi declaratia de avere pe internet).
Total: 42750+111713+14500+1710=170673 ron/ an,
adica 34134 de EURO
Mihaita Bestea nu a produs, nu produce si nu va produce
pentru Calarasi si Calaraseni nimic bun!
Acum cativa ani, cand era Director la ITM, a girat o serie de
abuzuri, bucuros, acceptand amenzile scrise de subalterne
inainte de inceperea inspectiei, Doamna Chirita, Inspector
ITM, avand Procesul Verbal de amenda pre-completat si
valoarea amenzii, inainte de a incepe controlul propriu-zis.
Totul constat de mine ca persoana amendata!
Prieten la catarama cu Gogosel (Dumitru Nicolae), Bestea
are vina de a fi transformat ITM Calarasi intr-o prostituata
de care au tras toti.
Acum, prin extrapolare, daca Bestea „suge” 34.000 euro
anual de la bugetul de Stat, de ce nu poate „suge” 2000 de
euro o familie cu 11 copii?
De ce Bestea este salutat de Procuror iar Stela arestata?
Macar Stela merge la munca si ii curata curtea de iarba lui
Mircea Danga acasa, pe DN3a nr. 213, ii pune panselute, iar
cand trebuie merge si la Imparat si ii tunde gazonul si
planteaza flori, sau culege ciresele si capsunile atat de dragi
Imparatului.
In Calarasi degringolada PSDNL dainuie pe carca noastra a
tuturor, insa poate ar trebui sa o oprim!

O data cu tehnologizarea agriculturii, utilizarea erbicidelor
selective, forta de munca din zona devine excedentara, si
depaseste necesarul. Zona a devenit un dormitor, cu aer
poluat si apa poluata.
Solutia ramane de fapt in orasele mari, in special
Bucurestiul, initiativele locale, afacerile mici, in afara de
magazine de desfacere, sunt aproape inexistente.
Singura preocupare a Primarilor Ion si Iulian Iacomi a fost
propria bunastare si bunastarea celor apropiati lor, dar si
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distrugerea celor din jur, care nu cotizeaza, uzand de
aparatul administrativ folosit marsav, ca unealta opresiva.
Clanul Iacomi a distrus toate afacerile nealiniate sferei lor
de influenta, fara a fi capabili sa ajute pe cei din zona, sa
compenseze golul lasat si sa dezvolte zona.
Daca pentru a pune umarul la aducerea Vitall in Dor
Marunt, Ion Iacomi si Tudor Iacomi au alergat personal si
au convins oameni batrani sa faca schimb de teren
extravilan, pentru a le face acestora (investitorului), terenul
necesar, tie, daca nu faci parte din Clanul Iacomi, sau sfera
lor de interes, prin oameni infiltrati si institutii (amenzi /
inspectii), Clanul iti termina si saboteaza afacerea rapid.
Cu un numar de peste 200 de membrii, cel putin 50% sunt
pusi in posturi calde, de unde in liniste, dreneaza banul
public, adica banii tai.
MAI - ISU Lehliu Gara - UM 0214
Angajati fictivi de Clanul Iacomi, membrii Gruparii Iacomi,
au beneficiat de contracte cu primariile, prin care au drenat
si dreneaza in liniste banii comunitatii.
Lt. Col. Gheorghe Catalin, principalul element prin care
Clanul Iacomi a reusit compromiterea structurii MAI-ISU,
in calitatea de conducator al Unitatii Militare, a reusit
transformare unitatii intr-o anexa a Clanului Iacomi. Cu
sprijinul neconditionat acordat de Lt. Col. Paduraru Adrian,
situatia in unitatile MAI-ISU din Calarasi a cunoscut o
degradare continua.
Pe site-ul nostru gasiti inregistrarea audio a discutiei dintre
Lt. Col. Gheorghe Catalin si Seful de Tura Plt. Adj. Gheorghe
Andrei:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/05/um0214-clanuliacomi-si-crima-organizata/

Deosebit de importanta,
pentru autorizatiile pe
care ISU Calarasi trebuie
sa le dea anual la
Ameropa, Rafinaria Prio,
si alti agenti arondati lor,
pentru locurile caldute de
munca, in care, daca faci
parte din Clan, nu trebuie
sa te duci, mai deloc,
Unitatea Militara Lehliu
Gara UM0214, infectata
si infestata, transformata
in anexa, functioneza pe
avarie,
cu
personal
minim,
si
pompieri
umiliti,
amenintati,
batjocoriti si injurati.
Lt. Col. Paduraru Adrian,
Sef ISU Calarasi si Lt. Col.
Gheorghe Catalin au
permis transformarea Unitatilor Militare in unitati de
teroare si umilinta pentru cei care in fapt sunt eroii nosti!
Cei care ne scot din foc, din fiare, si carora de multe ori le
datoram viata!
Viata in unitate, un iad!
Dupa aparitia articolelor din Experimentul Lehliu, legat de
Clanul Iacomi, Crima Organizata si ISU Calarasi-Lehliu, o
extraordinara campanie de amenintari si presiuni a fost
demarata de Clan asupra celor pe care ei ii banuiau de
scurgeri de informatii, in tot Judetul. Amenintari cu
epurarea, dosare fabricate, sicanari, caini morti, in sau sub
masini, amenintari de toate felurile si asupra tuturor. La
interventii, tot sclavetii, mereu aceiasi, la alegeri la fel, tot ei
iti asigura securitatea, chiar daca ies direct din tura!

Dar meriti sa vezi cum
sunt tratati, sa stii
cum sufera, insa
Sclavetii sunt soldati,
nu sclavi! Pompierii
Militari sunt oameni
ca si tine, au familii,
au copii si mai toti, vin
in
Unitate
din
dragoste
pentru
Patrie, din datorie si
sunt oricand capabili
sa te privesca in ochi!
Grup infractional organizat militar, inselaciune, trafic de
influenta, munca fortata, obstructionarea justitiei, fals, uz
de fals, sunt toate elemente specifice Crimei Organizate.
Daca DNA doseste plangerile, iar Prim Procuror Xenofonte
Purcarea le primeste pentru a le trimite Clanului, nu la fel
se intampla si cu Structurile Militare care, de fapt, trebuie
sa primeasca plangerile legat de actele de coruptie, si
exceptionalele abuzuri comise de Clanul Iacomi, in unitatile
MAI-ISU. La randul sau, Clanul Iacomi a fost infiltrat de
Structuri de Securitate ale Statului Roman, care au strans
informatii, au inregistrat, au evaluat si structurat
informatii.
Romania este un Stat Unitar, iar Clanul, Lacomi Land, si
abuzurile acestora, sunt doar un episod trist, care exista
doar in mintea unor oameni avari si rai, peste care va trebui
sa trecem repede, insa, sa nu le uitam nici o data faptele!
In zona Calarasi - Lehliu este un adevarat razboi, cu victime
mai putin vazute, un razboi surd, intre oameni, mafia
politica, clanuri, pile, relatii, si structuri ale Statului Roman,
structuri, pe care multi le subestimeaza.
DGA, IGSU, Parchetul Militar si DGPI, sunt structurile
Statului Roman, responsabile a analiza si evalua faptele
exceptionale ale cadrelor MAI, precum si relatia acestora cu
Gruparile de Crima Organizata. Structurilor mai sus
mentionate, Clanul Iacomi, nu are ce sa le ofere, si nici ce sa
le faca, nici ce amenzi sa le dea.
Dreapta judecata urmeaza sa primeasca fiecare, pentru cele
savarsite.
Ieri,
pe
data
03.11.2020, a avut loc
o repetie, in care
cateva zeci de cadre
MAI, au participat la
perchezitii si arestari,
in zona Lehliu Gara si
Dor
Marunt,
in
special, pentru fapte,
legate tot de Crima
Organizata.
Interventie
a
pompierilor in zona Lehliu. Poza din header este tot de la o
interventie a pompierilor din Lehhliu Gara.
-Cinste lor, eroilor nostrii, Pompierii Militari!

Cum intelege sa se razbune Iacomi Iulian primar al orasului
Lehliu Gara pe oamenii pe care, el, in calitate de edil, ar
trebui sa ii protejeze.
Pe site-ul nostru gasiti inregistrarea audio:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-seintoarce/

Inspectoratul Teritorial de Munca Calarasi este institutia
cea mai infestata de coruptie si utilizata de Subprefectul
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Dumitru Nicolae (zis Gogosel), Stan Ionel (Ciorapul),
Bestea Mihaita si Clanul Iacomi ca unealta suprema de
oprimare si distrugere a celor care deranjeaza!
In fapt, ITM Calarasi, condusa de un deceniu prin rotatie de
Bestea, Stan si Dumitru, dar coordonata si utilizata de
Iacomi Iulian si Iacomi Ion, ori de cate ori au avut nevoie,
este o prostituata, cu care Interlopii se sterg pe picioare in
fiecare zi.

La treaba sunt trimisi sclavetii ITM, care trebuie sa faca
filaje si sa se umileasca, ascultand de indicatiile prin telefon
ale Primarului Iacomi dornic sa pedepseasca.

Chiar daca este plecat din ITM Calarasi, Subprefectul
Dumitru Nicolae (zis Gogosel), slugarnic fata de „fratele”
Iacomi, aranjeaza imediat cu Stan Ionel (actual Director Inspector SEF) si Bestea, o executie, pe modelul cunoscut
lor!
Mica istorie a ITM Calarasi
In ultimul deceniu, la conducerea ITM Calarasi a existat o
dinamica furibunda in posturile de conducere. Mereu Stan
Ionel, Dumitru Nicolae si Bestea, rotiti in functie de cum
mai sarea cate unul in posturile de Subprefect.
Astfel, cand Bestea pleca ca Subprefect, institutia ramanea
de izbeliste, fara Director (Inspector Sef), pana cand era
confirmat in functie alesul si Ministerul desemna la
conducere pe altul dintre cei doi! Cand Bestea pierde postul
de Suprefect, locul cald de la ITM il asteapta iar Eremia
Carmen, in prag cu flori si lacrimi in ochi, suspina adanc de
emotie si bucuria revederii.
Cand pleaca Dumitru la Prefectura, pana atunci seful lui
Stan Ionel, acestia au grija sa pastreze fotolile calde pentru
ei, pentru ca institutia le apartine de drept! Tu doar trebuie
sa platesti taxe ca ei sa-si ia salariile si sa-si vada de
vacantele in Israel si alte locatii, in liniste.
Folosita strict ca o trambulina si ca bata, ITM Calarasi si-a
castigat titlul binemeritat de „prostituata judetului”.
Omul de campanie al lui Iulian Iacomi, Dumitru Nicolae
este unul din cei mai de incredere si mai slugarnic membru
al Clanului Iacomi. Aflat in Prefectura Calarasi, Dumitru
foloseste inca institutia ITM la comanda Clanului Iacomi.
Real, Clanul Iacomi are doar o mana de instrumente de
constrangere, care includ in principiu Institutii publice,
utilizate dupa bunul plac. Cea mai importanta institutie este
ITM Calarasi, unealta suprema a Interlopilor din Clanul
Iacomi.
Cum lucreaza Clanul
Iacomi Iulian trebuie sa fie sigur cand cheama mercenarii
ITM ca tinta este vulnerabila si poate fi atacata. Pentru asta
foloseste infiltrati in unitatea respectiva, sau oameni pusi de
el sa supravegheze tinta, sau vecini pusi sa dea informatii.
Seara, tarziu, aranjeaza cu Dumitru Nicolae controalele, fie
la el la Hanul cu Limbrici (Rustic), fie telefonic, de pe
numere diverse. In data inspectiei, Iacomi Ion si Iulian dau
tarcoale si coordoneaza echipa de Inspectori (Hiene) din
telefon! Cand nu are oameni infiltrati in unitate, Iacomi se
face de ras, iar inspectorii raman si zgarie portile sau usile.
Puteti accesa filmarea camerei de supraveghere pe site-ul
nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasiprostituata-se-intoarce/

Observati cu atentie dinamica privirii si atentiei lui Iacomi,
in timp ce pe celalalt trotuar, Inspectorii ITM nu prea
intelegeau unde trebuie sa se duca!

Dumitru Nicolae, Mihaita Bestea, Stan Ionel, la lucru!

Modul de lucru este foarte simplu si se bazeaza pe o
sumedenie de cartele telefonice si firul scurt al mobilului.
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Primarul Orasului Lehliu Gara coordoneaza Inspectorii
ITM Calarasi in activitati specifice Crimei Organizate.
Stan Ionel – Director ITM Calarasi – un interlop marunt.
Stan Ionel, zis „ciorapul”, pentru faptul ca prin el trece tot,
era in urma cu ceva timp la ultimul etaj din cladirea ITM de
pe Str. Flacara, din Calarasi, unde avea un birou mic, mic,
mic! Pe cat de mare erau birourile lui Bestea si Dumitru, pe
atat de mic era cel al lui Stan.
Stan Ionel, in fata mea, a avut nevoie de 5 ore sa scrie un
proces verbal de amenda, la el in birou! Procesul verbal de
amenda dat mie, ziaristului, a fost anulat in instanta de 3
ori! Prinsi cu fals in acte si uz de fals, prezentand un
document falsificat grosolan, cu stersaturi si modificari,
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acestia pierd in fata Completului de doi Judecatori apelul
exceptional si se fac de ras!
Stan Ionel a fost prins utilizand muncitori la negru de catre
ITM Bucuresti si a demisionat! Azi, el este Directorul ITM
Calarasi!
(https://www.radiovocescampi.ro/inspectorul-sef-al-itmcalarasi-si-a-dat-demisia/).
Dumitru Nicolae (in calitate
de
Director
ITM
–
Inspector Sef) a folosit si el
muncitori la negru pentru
viluta din Calarasi, iar in
episoadele urmatoare vei
vedea cum lucrau baietii
din Dalga Gara, fara
echipament de protectie la
inaltime, in filme si poze
document!
Mihaita Bestea, o data
intors de la Prefectura,
ajunge in 2020 coleg cu
Stan Ionel ca subaltern!
Este important a mentiona
ca din cei trei, singurul cu
care poti schimba doua
fraze este Mihaita Bestea.
Dumitru Niculae si Iacomi Ion

Cu valuri de plangeri penale, ascunse de Procurorii
Calaraseni si DNA Bucuresti, raiul de la ITM Calarasi
ramane nederanjat de zgomotul de afara, iar Imparatul
Iulian (cel cu bilele) se sterge pe picioare cu prostituata ITM
Calarasi, cand are chef, asa cum a facut si in urma cu cateva
zile la Lehliu Gara!
Ura Imparatului
Iacomi Iulian, o data juramantul depus, cu tricolorul pe
piept, lasa bilele acasa si incepe sa se ocupe de cei care nu il
iubesc si nu vad in el decat ceea ce este, adica un infractor.
Asa ca aranjeaza Iulian Iacomi, in graba, o inspectie beton!
Doar ca in ultimul timp masina de informatii a Imparatului
da gres, erorile se tin lant, pierde controlul si zilnic da cu
batul, pe declaratii in toate directiile, mai ceva ca un scrib.
Pentru el este o lupta pe viata si moarte, o chestiune de
timp…. de urgenta maxima.
Prefectul Marian Stoica este omul care a citit zeci de
plangeri cu sute de atasamente si dovezi impotriva Clanului
Iacomi, de mai bine de un an, in paralel cu Procurorii DNA
si cel care a trimis parte din plangeri spre solutionare altor
Institutii. Generalul Marian Stoica nu a putut pune cu mana
lui tricolorul pe pieptul Imparatului, chiar daca azi este
coleg de partid cu acesta!

Prefectul Marian Stoica vine de la Calarasi sa asculte
Juramantul Primarului Iulian Iacomi. Cu tricolorul pe
piept, Iulian ii va proteja pe oamenii lui, iar tie, daca ii iesi
in cale iti trimite ITM-ul si Interlopii din Clan, iti infiltreaza
oameni si iti distruge afacerea, te umileste si te jigneste, ori
de cate ori poate. Minutele in care Iacomi Iulian poarta
tricolorul pe piept sunt in fapt, singurele minute in care nu
face rau, nu distruge, nu demoleaza si nu fura.
Motto Iulian Iacomi:
Cine crede ca a fi primar presupune a sta bine, mersi, se
inseala. Am o singura grija: Oamenii. Schimbarea spre
bine a venit prin multa munca, am dovedit asta. Familia
mea, casa mea, orasul meu este Lehliu. Am dat de mult
timp start implicarii si am pus stop nepasarii. Noi, cei din
familia Iacomi, cei din echipa mea, ne ascultam inimile in
tot ceea ce facem... ii ascultam pe oameni...
Am cautat in zadar inregistrarea video a juramantului lui
Iulian Iacomi. Am constatat cu tristete, vorbind cu cei
prezenti, ca acesta nu a dorit publicarea inregistrarii video,
lasand doar cateva poze.
Pentru inspectie, Imparatul Iulian merge personal la
adresa, nu inainte de a se intalni cu echipa ITM in fata la
Nemes si de a da apoi telefonic indicatii hienelor ITM,
venite la plezneala si trimise in fapt de Stan Ionel si Dumitru
Nicolae. Simple slugi ale lui Iacomi Iulian, Inspectorii ITM
sunt coordonati in mod direct de un Primar PNL!
Operatiunea „viezurele”
Ramas fara bile pentru a se razbuna, Iulian Iacomi foloseste
boarfa ITM Calarasi pentru a finaliza operatiunea
Viezurele! Inspectorii primisera indicatii sa dea amenda
exemplara proprietarului, indiferent de cine si ce gasesc
inauntru. Pentru a se asigura de succesul operatiunii,
Primarul, in loc sa se ocupe de problemele Primariei,
coordoneza echipa de sclavi ai ITM Calarasi, oferind
telefonic informatii acestora.
Pe strazile din Oras, Iulian Iacomi nu mai merge neisotit! El
de fapt merge doar cu masina si rar paseste pe trotuare.
Pentru a coordona operatiunea „viezurele”, Iulian a facut o
exceptie si a survolat zona, nu inainte de a se intalni fata in
fata cu inspectorii pentru a le da indicatii.
Intrati pe contrasens, Inspectorii ITM vin bulversati sa
aranjeze pe unul si pe altul la instructiunile directe a lui
Iulian Iacomi.
Se poate presupune ca angajatul ITM are permis de
conducere si intelege cum arata un semn de sens unic si
accesul interzis! Patrunsi pe Str. Crinului, asfaltata la
tarnacop, echipa de Sclavi ai ITM Calarasi este ghidata prin
telefon si pusa sa stea cu orele in fata tintei, tinuti fiind in
fata unitatii, in caz ca cineva undeva misca.
Aproape 3 ore au asteptat Inspectorii ITM permisiunea de a
pleca la Calarasi, timp in care au stat pe afara si au zgariat
portile inchise!
Tinuti ca sclavii, Inspectorii sunt pusi sa astepte instructiuni
de la Iulian Iacomi, care dadea tarcoale, disperat ca nu ii
iese planul.
Cu cateva zile inainte, tinta a fost „calcata” de Inspectorii
ITM la o alta adresa a acestuia. Reprezentantul firmei, in
timpul vizitei Echipei ITM la adresa de pe Crinului, era chiar
la ITM Calarasi, unde prezenta sute de acte, cerute de
spuma ITM Calarasi, printre care acte, pentru angajatii din
2015 pana in 2020!
Primarul Iulian Iacomi da tarcoale zonei, sa se asigure ca
Inspectorii gasesc adresa!
ITM Calarasi nu este o institutie, este o rusine! Platita din
banii nostri ai tuturor, in cladirea ITM salasluiesc
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Inspectori insurubati politic, incapabili sa-si gaseasca un loc
de munca la privat, spre exemplu. La o analiza a celor 3
Manageri ai ITM (Gogosel, Ciorapul si Mihaita) ca studii si
experienta, poti intelege cu usurinta de ce Institutia este „o
carpa de care trag toti”!
Stan Ionel director – Inspector Sef ITM
Stan Ionel, la ITM Calarasi, enervat, in lipsa persoanei
controlate aflata la registratura, de fata cu Carmen Carmen
si Chirita Daniela, se antepronunte, inainte de a incepe
controlul!
Puteti asculta inregistrarea audio pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-seintoarce/

Stan Ionel arde amenda cat de mare a putut el, nu inainte
insa de a avea nevoie de nu mai putin de 5 ore pentru
completa procesul verbal de contraventie, care este anulat
in 3 instante diferite. Importanta este antepronuntarea, si
atunci facuta in calitate de Sef ITM (ii tinea locul lui Bestea
Mihaita).
Iacomi Iulian Primarul care nu mai merge singur
pe strada
Primim de ceva timp informatia care se confirma, cum ca
Primarul Orasului Lehliu Gara, Iulian Iacomi, nu mai merge
singur pe strada. Atunci cand nu merge cu masina
Primariei, el merge insotit de cel putin un aghiotant. Acest
fapt este deosebit de important, mai ales ca Iulian Iacomi
trebuie sa asigure partidului pe care il reprezinta cat mai
multe voturi la alegerile parlamentare care se apropie.
Nu uita ca Primarul a jurat sa te protejeze, sa aiba grija de
Oras, sa ajute comunitatea spre progres, iar el este in
Primarie doar pentru tine. El pentru tine si Orasul Lehliu
Gara se sacrifica, asa cum Ion Iacomi se sacrifica pentru a
asigura prosperitatea si dezvoltarea Comunei Dor Marunt.

Juramantul Solemn, depus de Primarul Iulian Iacomi

Vroiam, ca om, sa ascult juramantul lui Iulian Iacomi, ca
reprezentant al unei comunitati, pentru a vedea, daca a
folosit aceleasi injective si cuvine murdare, la depunerea
juramantului, asa cum face zilnic, cu cei pe care-i ameninta
cu mutarea din localitate, demolarea, omorul, distrugerea si
bagatul bilelor… Vroiam sa vad daca a spus juramantul cu
voce tare sau tot in soapta, asa cum facea amenintarile.
O data ce am inregistrarea juramantului de anul acesta, voi
sui inregistrarea video a juramantului Primarului Iacomi
Iulian si inregistrarea asaltului acestuia asupra mea, de la
Vulcanizarea lui Valcu, ambele cu transcrieri, intr-un articol
monument, pe care nu trebuie sa il ratezi!
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Subcomisar de poliţie
BURAGA COSTEL
ŞEFUL POLIŢIEI
ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

Gruparea infractionala
Iacomi,
condusa
de
Imparat (Iacomi Iulian),
are ca unelte, printre
altele,
unitati
administrative
ale
Statului Roman, unitati
care actioneaza la buton!
Azi exemplul lui Buraga Costel, Seful Politiei Orasului
Lehliu Gara, trimis de Iulian sa evalueze unde mai pot lovi,
cati suntem, si cum ne pot aranja!
Subcomisar Buraga este membru important al clanului
Iacomi, legati prin angajarea sotiei, doamna Buraga la
Spitalul unde Doamna Braileanu Daniela, un alt membru al
Gruparii, „o tine” langa dansa pe doamna buraga, la noul
Spital construit din Banii Judetului Calarasi, la inalte
standarde Europene.
Buraga Costel este principalul organizator al FALSIFICARII
ALEGERILOR DIN 2017, alegeri in care Iacomi Iulian iese
primar! Dar asupra masluirii alegerilor vom reveni intr-un
episod viitor.

Pe data de 11.06.2017 au avut loc alegerile prin care Iulian
Iacomi a iesit primar!
Azi discutia dintre mine, administrator de unitate de
productie, care plateste taxe si impozite, angajeaza oameni
si produce, pe de-o parte si Buraga Costel, insotit de
aghiotant, pe de alta parte.
Inregistrarea are loc la sediul din Dor Marunt al unitatii
noastre, o fabrica de produse cosmetice si alte produse si o
puteti asculta in intregime pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomiiprin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/

BURAGA COSTEL, Comandantul de Politie Interlop!
Buraga Costel, Comandantul Politiei Orasului Lehliu Gara
primeste un email anonim cu adresa Iulian Danila
Prepeleac@…. Acesta din pozitia de Comadant Politie
Lehliu, care nu ii permite sa verifice direct o unitate privata,
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vine la sediul nostru sa verifice vulnerabilitatile unei unitati
de productie si a sustrage informatii pentru a vedea Clanul
Interlop Iacomi unde mai pot lovi. Crima organizata asa
lucreaza.
Transcrierea discutiei o gasiti mai jos:
Cezar Petrescu: -Bună ziua! Bine ați venit în unitatea
noastră! Poftiți, poftiți! Luați loc, simțiți-vă ca acasă!
Domnu Buraga, este o mare onoare să vă avem la noi în
unitate! Dă-o în mă-sa de mască! Noi am fost covidați,
acum nu mai suntem, la început am fost. Dar ăsta, cum îl
cheamă? Ionică când ne trimitea controale în pandemie,
nu le spunea la ăștia ,,vedeți mă, că au din ăștia infectați….
Cezar Petrescu: – Ion, ăștia ai lui Iacomi.
Comandant BURAGA COSTEL: – Dar sunteți prieten bun
cu ei!
Cezar Petrescu: – Daa… Noi suntem cu ăștia ai lui…. cu
Ionică și Iulică!? La cataramă! Ne iubim! Dar și pe
dumneavoastră vă iubim!
Comandant BURAGA COSTEL: – Nu știu…
Cezar Petrescu: – Nu știți?
Comandant BURAGA COSTEL: – Aveți semnale?
Cezar Petrescu: – Avem semnale foarte puternice!
BURAGA COSTEL: – Că? De dragoste puternică?
Cezar Petrescu: – De dragoste puternică!BURAGA
COSTEL : – De bine sau de rău?
Cezar Petrescu: – De dragoste puternică…
BURAGA COSTEL: – Ăsta e un email…. cu rugămintea de
a ține oarecum pentru dumneavoastră…
Cezar Petrescu: – Iulian Dănilă Prepeleac…
BURAGA COSTEL: – Nu știu cine e ăsta…. Nu știu cine e…
Noi suntem obligați să vă dăm curs, să vă dăm…. să le dăm
curs și după aceea să vedem….
Cezar Petrescu: – Așa… @senat.ro… așa… traficul de
droguri…. da, acum se practică, se practică ... de
asemenea, presupune… conexă…
BURAGA COSTEL: – Nu știu cine e respectivul…
Cezar Petrescu: – Da, Ionela! Nu știu, nu știu… O să vin…
Ai puțină răbdare, sunt puțin ocupat…
BURAGA COSTEL: – Deci ea s-a dus undeva în DIICOT…
Cezar Petrescu: – Domnu… Șeful secției Lehliu Gară,
poliția, vine la mine în unitate cu o hârtie pe care nu scrie
nimic, dată de un anumit…
BURAGA COSTEL: – Zice că e….
Cezar Petrescu: – Domnu… uitați-vă puțin la mine!
BURAGA COSTEL: – Vă rog!
Cezar Petrescu: – Dată de un anumit… Deci nu există ce
aveți dumneavoastră acolo! Aia o luați și o…. e hârtie de
toaletă. Da? Și să facem ce?
BURAGA COSTEL: – Stați două secunde să vă explic…
Există un… un email…
Cezar Petrescu: – Știu ce există!
BURAGA COSTEL: – Fiecare unitate de… conform…
fiecare unitate publică e obligată să pună la dispoziție un
email, care fiecare sesizează ce vrea acolo. Vedeți
dumneavoastră… aicea, DIICOT, nepublic este site… site…
adresa oficială a DIICOT, petiții@…ro. Deci el s-a dat în
două locuri… în trei locuri. Plus PNL@… opa, a trimis și la
senat… A trimis la DIICOT, la poliție și la senat. De trei
ori… știți că la email merge. O dată primită, MAI a trimiso către zonal, către IPJ Călărași. IPJ Călărași, unde are
domiciliul, în Dor Mărunt, du-te la…. Și eu acum trebuie
să… și am un termen destul de strâns, 15 zile, termen 15
zile…
Cezar Petrescu: – Păi și petiția nu se ia și ea în anumite
condiții?

BURAGA COSTEL: – Sunt obligați să… așa… Spune că
dacă are definit emailul, trebuie să-i răspund tot pe email.
Cezar Petrescu: – Tot pe email?
BURAGA COSTEL: – Tot pe emai!
Cezar Petrescu: – Și acum dumneavoastră ce vreți să
facem noi aici?
BURAGA COSTEL: – Acum facem un singur lucru.
Cezar Petrescu: – Ia spuneți! Ce ați vrea dumneavoastră
să facem?
BURAGA COSTEL: – Ar trebui, dacă doriți sau nu doriți,
să facem un proces verbal, dacă nu doriți nu dați niciun fel
de indicații. Dar sunt obligat să… ne întâlnim, să vorbim.
De pe internet, n-am intrat foarte bine…
Cezar Petrescu: – Dar dumneavoastră de ce nu ați fost la
Iulian să-l întrebați? Întrebați-l că vă spune el!
BURAGA COSTEL: -….dar nu știu cine este cu emailul
ăsta…
Cezar Petrescu: – Dănilă Prepeleac… Îți spun eu… Dănilă
Prepeleac…
BURAGA COSTEL: – Eu știu, dar… Eu știu că
dumneavoastră îl bănuiți că e dumnealui….
Cezar Petrescu: – Nu, nu îl bănuim! Noi știm, nu bănuim…
BURAGA COSTEL: – Haideți acum să vorbim…
Cezar Petrescu: – Să vorbim ce? Dar ce ați vrea
dumneavoastră să facem?
BURAGA COSTEL: – Ar trebui să dăm o declarație sau să
facem un proces verbal, să ne spuneți ce obiect de activitate
are firma dumneavoastră.
Cezar Petrescu: – Să dăm noi declarații!
BURAGA COSTEL: – Da. În urma unei petiții…
Dumneavoastră sunteți administrator…
Cezar Petrescu: – Stați puțin! Stați așa… Cum adică să dau
o declarație cu ce fac eu în unitatea mea…
BURAGA COSTEL: – N-ați înțeles… declarația e… e vorba
despre obiectul dumneavoastră de activitate. Spuneți
,,obiectul nostru de activitate,,… și ne puneți la dispoziție
un din ăsta… un…
Cezar Petrescu: – Adică să faceți un control…
BURAGA COSTEL: – Nu. Controlul presupune altceva…
Controlul presupune să vină cu…. niște documente…. Nu
mă interesează…
Cezar Petrescu: – Păi asta-mi cereți… Ce vreți să facem?
Declarații?
BURAGA COSTEL: – Dumneavoastră ca societate
comercială aveți un….
Cezar Petrescu: – Nu suntem o societate comercială,
suntem întreprindere individuală.
BURAGA COSTEL: – II… aveți un obiect de activitate…
Cezar Petrescu: – Avem mai multe…
BURAGA COSTEL: – Bun! Spuneți care este obiectul
dumneavoastră, spuneți… faceți sau nu faceți…
Cezar Petrescu: – Nu are nicio relevanță, domnu Buraga,
pentru că eu aș spune… ăla spune ceva, eu aș spune
altceva, ce facem?
BURAGA COSTEL: – Da. Facem un proces verbal…
Cezar Petrescu: – Dumneavoastră ce obțineți din asta?
Instituțional, dacă tot te duci la infractor nu-l întrebi ,,ceai făcut mă, ai făcut aia?,,… păi nu… Iulian, ce spune Iulian
că fac? Uuu, săracu, zice și el că nu face, e cuminte!
BURAGA COSTEL: – Una peste alta… în contextul ăsta, eu
sunt obligat să vă întreb ce scrie aici, ce faceți aici…
Cezar Petrescu: – Păi, mă întrebați în cadrul unui control,
domnu Buraga.
BURAGA COSTEL: – Nu. Ascultați-mă puțin să vă explic.
Cezar Petrescu: – Ia spuneți! Dumneeavoastră sunteți tot
de la Lehliu, că nu vă cunosc…
BURAGA COSTEL: – Da. Mă numesc….
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Cezar Petrescu: – De la Lehliu…
BURAGA COSTEL: – Da, de la Lehliu, da. Ascultați-mă
puțin! Scrieți acolo… dacă orice cetățean face o sesizare, în
speță o petiție, da? Legată de… acum am să vă dau un
exemplu, să zicem… nu știu… vecinu îmi aruncă cu pietre
în geam, vă dau un exemplu banal, da? Poliția e obligată
să cheme și pe unu și pe altu și să întrebe: ,,ia spune, e
adevărat ce spune…,,
Cezar Petrescu: – Cum îl cheamă pe ăsta?
BURAGA COSTEL: – Păi facem verificările să vedem dacă
există…
Cezar Petrescu: – Ascultați-mă puțin! Dumneavoastră vați sesizat fără să aveți motivul să o faceți, pentru că
persoana care… deci, ăsta nu vă nimic. Deci
dumneavoastră veniți la mine, unitate de producție…
BURAGA COSTEL: – Nu, noi am venit în baza emailului…
Cezar Petrescu: – Care email? Ăsta e email? Deci haideți
să citim emailul! Haideți să-l citim împreună!
BURAGA COSTEL: – Citiți-l!
Cezar Petrescu: – Da. ,,Vă aduc la cunoștință,… cum aduce
la cunoștință? Prin trei rânduri… că ce? Că la adresa…
așa… și în alte localități în care acesta își depozitează
materialele, așa, se practică traficul de droguri.,, De ce nu
începeți o investigație? Facem un dosar… facem ca lumea
dacă vreți.
BURAGA COSTEL: – N-ați înțeles…
Cezar Petrescu: – Păi nu înțelegeți că ăsta nu este nimic?
Astea le aruncă Iulian, pune toți proștii pe care-i ține la
Săpunari (Spitalul de psihiatrie unde director este sotia lui
Iacomi) acolo, la spital…
BURAGA COSTEL: – Una peste alta, ne întindem la
discuții… noi suntem obligați să…
Cezar Petrescu: – Să ce?
BURAGA COSTEL: – Să-i dăm drumu…
Cezar Petrescu: – Să-i dăm drumu cu ce?
BURAGA COSTEL: – Este foarte simplu! Suntem la
dumneavoastră în baza unei petiții… răspundere penală.
Dumneavoastră vă duceți prea departe! Nu e vorba de
nimic penal aici.
Cezar Petrescu: – Dați-i răspuns!
BURAGA COSTEL: – Păi, bun, o să-i dăm răspuns…
Cezar Petrescu: – Păi, hai, să-i dăm răspunsul! Haideți să
scriem răspunsul… îl fac, îl semnez… eu vă dau…
BURAGA COSTEL: – Să nu scrieți pe asta aici…
Cezar Petrescu: – Nu, nu mă ating de ea, nu mă ating,
uitați, fac una aici. Domnu Buraga, uitați, fac una aici. Ia,
ia, stați puțin să vă fac eu!
BURAGA COSTEL: – Deci, mie puteți să-mi puneți la
dispoziție un…
Cezar Petrescu: – Deocamdată nu vă pun nimic. Dau o
declarație, cum ați luat și de la el….copy…stați puțin să
facem așa. Imediat vă fac, să vedeți cum o rezolvăm!
Cezar Petrescu: – Îi punem așa… e un document, când
este… pe data de 10, îi punem aici, 10.06.2020, așa, și
spunem aici: ,,către domnul Buraga Costel, așa, șef secție…
șef secție sau cum?
BURAGA COSTEL: – Ce vreți să spuneți?
Cezar Petrescu: – Vreau să văd funcția… funcția
dumneavoastră…
BURAGA COSTEL: – Ce vreți să spuneți?
Cezar Petrescu: – Șef… păi vreau să vă dau un răspuns la
ce a… la această solicitare, această interpelare pe care o
aveți pe email… vă dau un răspuns…. vreți un răspuns, vă
dau. Și vă scriu acolo ,,Ferma Domnița Maria din….
BURAGA COSTEL: – Atunci spuneți ,,către domnul
Buraga..,,
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Cezar Petrescu: – Către domnul Buraga Costel, poliția,
sau….
BURAGA COSTEL: – Scuzați-mă!… Către poliția orașului
Lehliu gară…
Cezar Petrescu: – Către poliția orașului Lehliu Gară, așa,
bun… legat de… Dați-mi să mă uit puțin…
BURAGA COSTEL: – Cu referire…
Cezar Petrescu: – Cu referire, dați-mi un număr de acolo!
Ce aveți? Nota, petiția cu numărul… cât aveți acolo?
BURAGA COSTEL: – Imediat!…
Cezar Petrescu: – Dați un număr acolo, ce aveți… nu
contează…
BURAGA COSTEL: – 345176/03.06.2020
Cezar Petrescu: – Dați-mi să mă uit puțin să văd ce…. În
care sunt menționate aspecte legate de activitatea
noastră… .activitatea unității noastre…
BURAGA COSTEL: – Da, dar spuneți și cum se numește
unitatea.
Cezar Petrescu: – Dați-mi puțin… Ia stați puțin să văd ce a
scris ăsta aici… Probabil el acum este supărat că nu i-am
dat și lui, săracu, o fi vrut și el când se duce acolo la han,
când pescuiește crapul somonat, când bagă undița în
apă… Haideți, nu mă luați așa, nu mă luați că deja ne
supărăm! Păi înseamnă că nu ne cunoaștem! Luați de
aicea să vedeți cum stăm ca să… cât citiți dumneavoastră
acolo citesc și eu aici… legat de petiția așa… (Dl.
Comandant primeste cateva poze cu buletine)
BURAGA COSTEL: – Sunt buletine aici… Cu ce ocazie?
Cezar Petrescu: – Da?? Sunt buletine acolo? Domnu
Buraga, credeți dumneavoastră? Nu se poate așa ceva! Eu
nu cred…
BURAGA COSTEL: -...de votare bănuiesc…
Cezar Petrescu: – De votare o fi?… ținem să clarificăm
următoarele… Și spunem aici ce a zis omul…
BURAGA COSTEL: – Spuneți dumneavoastră dacă vreți…
Cezar Petrescu: – Nu. Eu vă dau răspunsul instituțional,
cum trebuie, ștampilat…
BURAGA COSTEL: – Spuneți cu ce se ocupă firma
dumneavoastră…
Cezar Petrescu: – Nu am cum să spun cu ce mă ocup… eu
vă spun un răspuns…Păi, da de ce să spun… eu vă spun ce
spune el aici… uitați… așa, vă aducem la cunoștință, și în
alte locații, o luăm pe rând… unitatea noastră…
BURAGA COSTEL: – Mai aveți vreo poză din asta sau o
pot opri…
Cezar Petrescu: – E pentru dumneavoastră… nu, e pentru
dumneavoastră!
BURAGA COSTEL: – Nu. Dacă mai sunt și altele? Alte
imagini?
Cezar Petrescu: -…Aveți răbdare! Avem! Avem filme
întregi!
BURAGA COSTEL: – Dar nu, stați că se prescriu faptele!
(Stie el ca sunt prescrise?!)
Cezar Petrescu: – Nu se prescrie nimic. Înțelegeți că nu are
nicio treabă cu prescrierea… Domnu Buraga,
dumneavoastră sunteți un simbol!
BURAGA COSTEL: – De ce?
Cezar Petrescu: – Sunteți o dovadă a instituției în sine!
BURAGA COSTEL: – Depinde acum, cum o priviți…
Cezar Petrescu: – Cum trebuie s-o privim?
BURAGA COSTEL: – De bine sau de rău?
Cezar Petrescu: – E, acum… și dumneavoastră…
Publicitatea este tot timpul bună! Așa trebuie s-o priviți!
Și… săracul! el e mai liniștit așa!
BURAGA COSTEL: – Dacă e bună, mă bucur! Dacă e rea,
atunci o combatem!
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Cezar Petrescu: - …alte locații… și depozitează materiale…
se practică! Bun! Unitatea noastră nu posedă alte locații.
Altceva? Ce mai avem aici? Își depozitează materialele…
deci e clar… nu depozităm în alte locații materiale. Ce mai
zice el aici? De asemenea… nu practicăm trafic de droguri.
Așa. Ce-i mai spunem noi lui Iulică aici? Ca activitate
conexă… nu desfășurăm activități conexe! Ce mai vrea?
Aha! Înșelătoria… așa… nu practicăm înșelătoria… este un
nonsens… așa… pot fi folosite ca tratament împotriva
cancerului… nici nu știu ce să-i spun… nu practicăm…
așa… siteul cu liniuță… ăsta știu și cine l-a scris de la ei de
acolo… ăsta e al lui… ăla e semiretardat, cum îl cheamă?
Tot de la dumneavoastră de acolo, de la spital, de la soția…
BURAGA COSTEL: – Soția cui?
Cezar Petrescu: – Soția… Doamna Buraga nu este acolo, la
Săpunari (Spitalul de Psihiatrie)?… să-i dea Dumnezeu
sănatate! Aveti o nevastă frumoasă!
BURAGA COSTEL: – Ați fost la ea sau cum?
Cezar Petrescu: – Domnu Buraga, eu sunt aici de când ați
intrat.. până să ieșiți…
BURAGA COSTEL: – Nu că n-am avut…
Cezar Petrescu: – Să nu-i scoateți reproșuri soției
dumneavoastră!
BURAGA COSTEL: -Sunteți din zonă de aici?
Cezar Petrescu: – Poftim? Eu, dacă sunt din zonă? Da, din
zonă… așa… aspectul de mai sus vă este cunoscut, din câte
am înțeles, de la alte persoane care au semnalat acest
lucru… Asta este o… deci să-mi vină mie șeful poliției
Lehliu Gară cu o … asta este… e beton…
BURAGA COSTEL: – Trebuie să dăm curs și să facem…
Cezar Petrescu: – Cui să-i faceți? Dar de ce nu-l sunați
acum? Haideți să-l sunăm acum!
BURAGA COSTEL: – Nu. Nu nu… Nu-l sunați că poate nu
e el…
Cezar Petrescu: – El e, dă-l … Cine… Om mai prost ca ăsta
nu există!… Ce anume vreți să mai scriem?
BURAGA COSTEL: – Ar trebui să spunem așa… până
acum ați scris ce a spus el acolo… ar trebui să spuneți:
,,societatea, firma pe care o administrez se ocupă cu,,… ce
aveți dumneavoastră ca obiect de activitate.
Dumneavoastră ați spus ce nu faceți acolo.
Cezar Petrescu: – Nu. Știți de ce nu vreau să fac asta,
domnu Buraga? Pentru că în momentul în care încep eu să
dau declarații aiurea, cu domenii, cu astea, deja intrăm în
alte chestii… Deci el v-a spus ce fac, eu v-am spus ce nu fac.
Dacă vreți mai multe informații facem un control cum
trebuie, cu ordin de deplasare, cu inspecție și atunci
verificăm…
BURAGA COSTEL: – II sau ce aveți dumneavoastră, cum
se numește?
Cezar Petrescu: – II se numește…
BURAGA COSTEL: – Putem să spunem acolo…
Cezar Petrescu: – Poftim? Nu înțelegeți că este o
intreprindere individuală? Intreprinderea individuală nu
are personalitate juridică, e o persoană, domnu Buraga!
BURAGA COSTEL: – Am înțeles…
Cezar Petrescu: – Da? Sunt eu!
BURAGA COSTEL: – Ideea este alta…
Cezar Petrescu: – Uitați aici, aveți în antet, domnul
Buraga! Ăla e un site…
.BURAGA COSTEL : – Dumneavoastră promovați…
Cezar Petrescu: – Noi nu promovăm nimic! Nu. E o
interfață de comercializare.
BURAGA COSTEL: – Deci vindeți!
Cezar Petrescu: – Vindem!
BURAGA COSTEL: – Administrați dumneavoastră… ăsta?
Cezar Petrescu: – Administrăm vreo zece siteuri.

BURAGA COSTEL: – Printre care și…
Cezar Petrescu: – Printre care și…?
BURAGA COSTEL: – Bun! Am putea scrie lucrul ăsta?
Cezar Petrescu: – Nu.
BURAGA COSTEL: – Adică, cumva să facem referire la el.
Cezar Petrescu: – Nu. Nu putem să facem. Explicați așa:
nu practicăm înșelătoria, site-ul Ferma Domnița Maria
este proprietatea noastră…
BURAGA COSTEL: – A noastră, a cui? Nu ați spus până
acum.
Cezar Petrescu: – Nu trebuie foarte mult… Legiuitorul nu
trebuie să stea să citească mult că nu are rost să-i dăm…
Gata!
BURAGA COSTEL: – Puteți să nu puneți la dispoziție o
copie după certificatul de funcționare sau ce aveți
dumneavoastră?
Cezar Petrescu: – Certificat de funcționare doriți? Păi ăsta
vi l-am dat! Nu-l vreți? Luați-l dumneavoastră! Păstrați-l!
BURAGA COSTEL: – Aceeași poză?
Cezar Petrescu: – Aia e…
BURAGA COSTEL: – Patruzeci de buletine sunt aici, cel
puțin… e făcută cu un telefon mai vechi…
Cezar Petrescu: – Nu, nu, sunt mai multe. Sunt filme
întregi… Îmi permiteți să vă pun un păhărel de apă, vă rog
frumos? Doriți un păhărel de apă, domnu Buraga, să vă
servesc? Pe căldura asta acum și cu pandemia asta, nu
vedeți ce este?
BURAGA COSTEL: – Bun, și cu astea, ce faceți cu astea?
Cezar Petrescu: – Cu care?
BURAGA COSTEL: – De ce nu le înaintați undeva să facem
ceva?
Cezar Petrescu: – Nu știu.
BURAGA COSTEL: – Ascultați-mă! Dacă știți că ceva este
în neregulă de ce nu mergeți mai departe? Sincer acum vă
spun!
Cezar Petrescu: – Cine să stim noi? Noi să știm dacă e în
neregulă?…
BURAGA COSTEL: – Noi n-avem nicio bănuială…
Cezar Petrescu: – Eu i-am arătat doar domnului Buraga…
Domnul Buraga știe despre ce este vorba.
BURAGA COSTEL: – Eu știu despre ce este vorba și…
Cezar Petrescu: – Da. Toți știm despre ce este vorba…
BURAGA COSTEL: – Ideea este următoarea. Asemenea
practici cred că n-ați vrea să mai existe.
Cezar Petrescu: – Care?
BURAGA COSTEL: -...Din păcate ele se mai practică, dar
trebuie oarecum scoase la iveală.
Cezar Petrescu: – Trebuie, domnu Buraga, trebuie!
Trebuie scoase la iveală, da! Poftiți, domnul Buraga!
Răspunsul nostru la… Am înțeles că se zbate Iulian să
renoveze sediul… Nu v-a spus? Vrea să vă facă o surpriză
probabil.
BURAGA COSTEL: – De atâția ani nu renovea…
Cezar Petrescu: – Face! Face! Să vedeți ce frumos va face
acum… Facem o clădire renascentistă!
BURAGA COSTEL: – Vă referiți la aia de pe altă stradă
poate…
Cezar Petrescu: – Păi, nu. Acolo unde sunteți
dumneavoastră, acolo în curtea aia vrea să facă, are
gânduri mari, să știți! Vrea să mai iasă de câteva ori
primar.
BURAGA COSTEL: – Aveți informații așa sigure?
Cezar Petrescu: – Da… Nu, nu, n-am sigure… Eu
deocamdată am prieteni la… Poarta Albă, știți? Acolo am
verificat și eu gardurile alea dacă sunt înalte, cum sunt,
mai joase, mai înalte… Turismul electoral nu e bun, domnu
Buraga!
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BURAGA COSTEL: – Dar trebuie demonstrat!
Cezar Petrescu: – Dumneavoastră ce credeți că facem noi
aici? Demonstrăm! Demonstrăm, domnu Buraga! Asta
facem… cultivăm și gălbenele, și narcise… plante
mirositoare… Olandezii cu asta se ocupă în general…
plantele mirositoare și plantele vesele în general.
Canabisul este și el printre plantele astea, domnu Buraga.
BURAGA COSTEL: – Este…
Cezar Petrescu: – Și cum merge activitatea? Merge bine în
general…
BURAGA COSTEL: – Unde?
Cezar Petrescu: – La MAI, la Lehliu. E liniște, nu?
BURAGA COSTEL: – Nu prea…
Cezar Petrescu: – Cum să nu fie? Păi de ce să nu fie?
BURAGA COSTEL: – Sunt multe probleme!
Cezar Petrescu: – Trebuie cineva să mai și muncească! Din
păcate, v-ați ales o meserie, domnu Buraga, în care trebuie
să munciți… Ăștia, în partea astea, nu trebuie să
muncească…
BURAGA COSTEL: – Vreau să vă spun un singur lucru…
M-am făcut polițist din constrângeri pur patriotice între
ghilimele… Mie mi-a plăcut și-mi place să fiu polițist.
Cezar Petrescu: – Știu, domnu Buraga, că vă place să fiți
polițist! Cu diferența că…
BURAGA COSTEL: – Ce este?
Cezar Petrescu: -…De gălbenele, mușețel, nu știu ce este…
Ulei de mușețel, pentru copii. Dați pe mână. Cu certificat
ecologic, domnu Buraga! Curat! Stați în Lehliu?
BURAGA COSTEL: – Da.
Cezar Petrescu: – Și consumați apă de la chiuvetă? Ați
văzut ce-au făcut ieri, alaltăieri cu apa?
BURAGA COSTEL: – Păi stați puțin. Apă de la chiuvetă,
dar filtrată.
Cezar Petrescu: – Filtrată? Uite ce are Iulică aici, uite cu ce
ne ocupăm noi, săracu, Dumnezeu să-l ierte, când l-o lua
să-l ajutăm, când se duce să nu mai vină! Ia uite ce avem
noi în lăcușor! Știți că aici e balta lui de puiet?
BURAGA COSTEL: – la pădure?
Cezar Petrescu: – Care pădure?
BURAGA COSTEL: – Spre Răzvani în stânga sau…
Cezar Petrescu: – Asta e la Hanul cu limbrici. Știți de
Hanul cu limbrici, da? Ia uite ce e aici! Și dacă dai… și intri
pe dosare și te duci frumos aici, domnu Buraga, ia să
vedem noi, ce avem noi, ia să vedem unde Dracu mai e
plângerea pentru asta… Apele române… vedem asta la
prefect aici… prefectu-l iubește mult, îl are la suflet, îl ține
foarte bine! Ia uitați, domnu Buraga, aici e pânza
freatică…
BURAGA COSTEL: – Eu am înțeles, dar astea de unde
sunt?
Cezar Petrescu: – Ia uitați, domnu Buraga, din lacul de
aici, când mergeți, de lângă Lehliu, uite în spatele blocului
dumneavoastră. Stați la bloc? Că nu mai știu, aici nu mam interesat pe unde stați că… la bloc stați…
BURAGA COSTEL: – Nu-mi dau seama dacă…
Cezar Petrescu: – Sunt lacurile, domnu Buraga… Sunt in…
uitați aici, ăsta este Lehliu Gară în partea asta și aici e
Hanul cu limbrici, da? Aici are o baltă, aici a mai săpat
vreo patru, după ce îi… le-a desecat pe astea, a rămas
decât cu ăsta pe care l-a desecat și pe ăsta parțial, și proștii
au aruncat gunoaie aici… ca să arate că e o… i-am trimis
și eu, vă dați seama, el mi l-a trimis pe domnu Buraga, eu
i-am trimis treizeci și ceva de instituții pe cap… au aruncat
gunoi…
BURAGA COSTEL: – Ăla cu verde acolo ce este?
Cezar Petrescu: – Stați, domnu Buraga, că vă arăt
imediat. Uitați! Dumneavoastră sunteți aici, la sediul meu,
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da? Când vă duceți spre Lehliu Gară, aici sunt blocurile,
da?
BURAGA COSTEL: – Da.
Cezar Petrescu: – Aici e Hanul lui cu limbrici… cum îi
spune el… Hanul…
BURAGA COSTEL: – Aaaaaa, gata am înțeles!
Cezar Petrescu: – Pânza freatică merge așa… stația de
captare e mai încoace. Deci, ce a făcut? Băiatul a pus și a
săpat, dar a săpat, aste-s mari, sunt hăuri…
BURAGA COSTEL: – Sunt mai multe făcute acolo? Era o
singură…
Cezar Petrescu: – Sunt patru, cinci…
BURAGA COSTEL: – Unde era domnul… era o singură…
Ce, mai sunt și altele?
Cezar Petrescu: – O, păi nu vedeți ce e aici? E plin! Și acum
le-a desecat și proștii au aruncat gunoi aici…
BURAGA COSTEL: – Păi, nu e bine…
Cezar Petrescu: – Păi, nu e bine, domnu Buraga, că noi
măsurăm calitatea apei în Lehliu și e dezastru, da? Și a
ieșit săptămâna trecută, acum două săptămâni, de 130 de
ori disfenolul mai mare. Și ne-am speriat toți! S-au dus
dracu apele, au luat mostre, de, au zis că este de la fabrica
de… dar nu… Și când ajungem noi săptămâna trecută la
Iulică, acolo, la han, băi băiatule, ce împuțitură e acolo!!
Proștii Dracului au aruncat toate astea… uită-te și tu ce
este aici! Da, domnu Buraga, este pe traseu, dar astea nu
trebuie… astea le vedeți la PRO TV…
BURAGA COSTEL: – Dați un pic și la filmare…
Cezar Petrescu: – Nu, nu pot să vă dau aia… aia, domnu
Buraga, va fi… Când ieșiți la pensie dumneavoastră? Cât
mai aveți? Zece ani?
BURAGA COSTEL: -…paisprezece…
Cezar Petrescu: – Nu știu dacă mai apucați… nu în MAI…
BURAGA COSTEL: – Acum depinde ce mișcări vor fi.
Cezar Petrescu: – Păi vor fi mișcări foarte mari, domnu
Buraga. Dar cu siguranță nu veți mai prinde la Lehliu
Gară… Eu așa am auzit…
BURAGA COSTEL: – Se poate să nu mai prind…
Cezar Petrescu: – Poate în altă parte…
BURAGA COSTEL: – Sunt și doritori care nu vor să mai
fiu pe acolo, dar…
Cezar Petrescu: – Sunt, da, sunt… Așa e.
BURAGA COSTEL: – Asta știți cum e…
Cezar Petrescu: – Probabil, nu va fi din păcate, din cauza
doritorilor care nu vă mai vor cu prezența acolo, va fi din
alte considerente care țin tot de prietenul dumneavoastră,
Iulian Iacomi.
BURAGA COSTEL: – Se poate! Ce să vă zic? Se poate!
Cezar Petrescu: – Lăsați buletinele c-o să ajungă și
buletinele. Buletine ce v-am dat, așa, ca să vă zgândăr…
dar situația e gravă!
BURAGA COSTEL: – Ascultați-mă! Sunt de la noi?
Cezar Petrescu: – Da, sunt de la noi.
BURAGA COSTEL: – Nu, de la ultima… de la
europarlamentare sau de la…?
Cezar Petrescu: – Mai are relevanță, domnu Buraga? Nu
vă gândiți dumneavoastră dacă trece termenul și nu mai…
BURAGA COSTEL: – Nu. Sunt de la europarlamentare?
Cezar Petrescu: – Mai are relevanță, domnu Buraga?
BURAGA COSTEL: – Are, că vă întreb cu un scop!
Cezar Petrescu: – Nu, domnu Buraga, n-are, pentru că
sunteți toți băgați acolo cu agenții, cu secțiile, cu MAI, cu
toți… e complicat rău de tot, domnu Buraga! Și încă nu a
plecat dosarul dumneavoastră!
BURAGA COSTEL: – Să plece unde?
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Cezar Petrescu: – Nu a plecat unde trebuie! Domnu
Buraga, nu a plecat, dar pleacă ultimul! Ăsta este ultimul
dosar. Așa a fost înțelegerea…
BURAGA COSTEL: – Dosar de care?
Cezar Petrescu: – Dosare obraznice, domnu Buraga.
BURAGA COSTEL: – Da… Ca să știți… Nu pot să mă pun
în calea nimănui…
Cezar Petrescu: – Păi n-avem, nu-i vorba de pus în cale,
domnu Buraga. N-avem nici noi ce să facem. Eu le-am
trimis mesaje clare să ne lase în pace, odată ce ne lasă, s-a
terminat! Noi nu punem doar gălbenele aici, domnu
Buraga! Și nu punem doar canabis! Punem și canabis,
domnu Buraga! Canabisul nu e ilegal să-l pui.
BURAGA COSTEL: – Canabis legal!
Cezar Petrescu: – Legal! Care-i diferențe între canabisul
legal și mai puțin legal?
BURAGA COSTEL: – Depinde cum se procesează.
Cezar Petrescu: – O hârtie… N-are nicio vorbă! N-are
niciun drac! Nu, domnu Buraga! Ce, canabisul nu poți săl fumezi? Îl fumezi fără să faci nimic. L-ai luat, l-ai uscat și
l-ai fumat! Dă-l Dracu! Diferența e o hârtie, domnu
Buraga și ce faci cu ea. De când se chinuie! Acum sunt
foarte supărat și o să vă mai bag vreo zece emailuri din
astea, până mâine vă țin ocupat! Mai văd, da, mai vorbiți
și dumneavoastră cu el!
BURAGA COSTEL: – Cu cine?
Cezar Petrescu: – Cu Iulian! Ia sunați-l! Ia sunați-l acum
pe Iulian și spuneți-i ,,bă Iuliane, ce…,,
BURAGA COSTEL: – Ideea este următoarea.
Dumneavoastră trebuie să vorbiți să nu mai trimită email
la nivel de minister, că ministerul ne-a trimis…
Cezar Petrescu: – Domnu Buraga, situația e complexă!
Mult mai complexă decât… în afară de Crucea Roșie i-a
trimis pe toți. Crucea Roșie nu mi-a venit aici.
BURAGA COSTEL: – Știți ce am învățat eu? Niciodată să
nu spui niciodată în poliție!
Cezar Petrescu: – Așa este, domnu Buraga, aveți foarte
mare dreptate!
BURAGA COSTEL: – Am văzut multe și dacă aș fi sănătos,
să vedem și mai multe…
Cezar Petrescu: – Multe, da! Și noi vedem foarte multe și
nu vrem să le vedem!
BURAGA COSTEL: – Din păcate…
Cezar Petrescu: – Le vedem foarte multe și ne sunt aduse
foarte multe și… Multe rău! Și chiar dacă nu suntem noi,
sunt alții, domnu Buraga…
BURAGA COSTEL: – Vă rog?
Cezar Petrescu: – Chiar dacă nu suntem noi să vadă sunt
alții care văd. Satisfăcător răspunsul nostru? Satisfăcător!
Corect, nu? E just, întemeiat și fundamentat, domnu
Buraga. Să vă spun dumneavoastră, eu am încredere în
administrativ, și conform ordonanței…
Cezar Petrescu: – Absolut, domnu Buraga! Așa este…
Restul nu mai contează… Nu pot decât să vă doresc multă
sănătate, să aveți grijă de soție că aveți o soție frumoasă!
BURAGA COSTEL: – Mulțumesc!
Cezar Petrescu: – Liniște și putere de muncă! Și stați cât
mai departe de șarlatanii ăștia!
BURAGA COSTEL: – Eu ce să vă urez domnule?…
Cezar Petrescu: – Trebuie! Trebuie, domnu Buraga… Să
știți că vin vremuri grele! Cu zdrăngăneală ca să spun
așa…
BURAGA COSTEL: – Ascultați-ma un pic! Vremurile au
fost, nu se vor mai întoarce!
Cezar Petrescu: – Da, din păcate!

O pagina de istorie exceptionala cunoscuta doar de cei
implicati si de Prefect!
Trebuie sa incepem prin a spune ca Institutia Prefectului
prin vocea Prefectului General Marian Stoica, Prefect al
judetului Calarasi si reprezentant PNL si al Guvernului
Romaniei in Judet nu gaseste nimic in neregula cu cele
mentionate in acest articol si nici motive de a ataca in
contencios administrativ Hotararile de Consiliu Local date
de Interlopii Iacomii si echipa.
Un articol exceptional despre cum distrugi o generatie de
tineri, furand la drumul mare sansele de dezvoltare ale unui
Judet, prin utilizare unor unitati administrative in folos
propriu si al clanului de Intrlopi.
Cum apare cel mai mare parc de agrement din Europa?
Simplu, folosesti toate institutiile supuse din Judet pentru a
implini dorinta Imparatului (Iacomi Iulian), plus ca mai ai
nevoie de banii prostimii pentru implinirea dorintelor.
Astfel din teren agricol apare la Lehliu Gara un viitor DIsney
Land. Insa Lehlianul nu stie inca….
O analiza cruda a realitatii ascunse cu institutii complice
Clanului Iacomi.
Partidul nu mai are importanta, PNL, PSD, acesta devine un
instrument in mana interlopilor, o unealta, o bata, in care
cei slabi stau cu tapla sub gat si
dau buletinele cu 4 saptamani
inainte de vot, iar care
cracneste este demolat! In
Calarasi nu exista Partide
Politice!
In Calarasi exista Interlopi in
diverse
Grupari
numite
partide, nu exista Partide
Politice si nici Politicieni!
La fel ca in Teleroman, in
Calarasi domneste furtul, o
realitate trista pe care o putem

schimba impreuna!
Ei prospera atata timp cat noi permitem!
Pe site-ul nostru puteti citi sesizarea transmisa de catre noi
catre Domnul Prefect Marian Stoica, Prefectul Jud.
Calarasi, referitoare la afacerile fratilor Iacomi si aparitia
Hanului Rustic, numit si „Hanul cu limbrici” pe un teren de
90 ha, teren ce a fost trecuta cu bani publici prin Hotarare
de Consiliu Local cu utilizare de "Spatii de agrement turistice" – adica fara impozite si taxe!
Aici Clanul Iacomi a pus bazele (prin preluare) unui proiect
investitional de 100 milioane de Euro prin care odraslele
acestuia, toate, vor avea ce sa roada timp de 200 de ani!
Detalii:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/22/lehliu-iulian-iacomi-ioniacomi-dinca-mariana/

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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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

IANUARIE 2021
17 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Primul episod din 4 episoade
document al Jaf-ului din
Baragan, un material de
Cezar
Petrescu-Jurnalism
salbatic in Baragan!
Oare de ce sunt oamenii din Romania fortati sa plece la capsuni in alte tari in
conditii mizere? De ce nu putem fi lasati sa construim, sa formam, sa
dezvoltam si noi, aici, in acest loc binecuvantat de Dumnezeu, si locuit de
oameni blanzi si muncitori? Continuarea la PAGINA 2

Cat este de important pentru un
jurnalist sa-si acopere sursele de
informatie, deontologia profesionala,
onoarea, stima de sine, mandria, toate
aceste cuvinte sunt de prisos in Lacomi
Land. Si nimeni nu stie mai bine decat
Marin Badea, proaspat intors zilele acestea din lunga vacanta de vara, pe drept
meritata, dupa un an greu!
In Romania post socialista, pe scheletul distrus al economiei de piata apar
ganditori, scriitori si luptatori pentru adevar.
Printre ei, apare o stea, un Luceafar care ajuns pe Calea Lactee, coboara din
cand in cand pe Pamant pentru a lasa facturi.
Marin Badea nu este un ziarist, este un interlop cu antecedente penale, un
infractor, care are ca singur scop, obtinerea de bani calcand pe cadavre,
indiferent ca sunt cei, carora el ca ziarist, trebuie sa le asigure protectie! Marin
Badea vinde destine si vieti pe CD, cu factura in mana, fara sa aiba nici o
remuscare, fara empatie, fara discernamant! Este Marin Badea un ziarist de
investigatie sau un mercenar? Continuarea la PAGINA 6

Exceptionalul caz din Lacomi Land cu
Vanatorul, Iepurasul, Veverita si competenta
Departamentului de Arme si Munitii. Extrase
din plangerea penala in aceasta editie!
Continuarea a PAGINA 8
Inspector Principal Petrut Nicolae in actiune
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Sa presupune prin absurd (in Lacomi
Land totul este posibil!), ca tu muritor
vezi doua fete ingropate de vii de unii,
tremuri, nu sti ce sa faci!
Dai o anonima la DIICOT poate vine
cineva, insa sa te fereasca dracu sa-ti dai
numele sau adresa, sa fi observat cand
bagi plicul in cutia postala, daca ea mai
exista pe undeva!
Exceptionala poveste si implicatiile
Ghilotinei, in Imparatia Imparatului
Iulian, a carui dinastie se va intinde pe
milenii…Continuarea la PAGINA 10

Iulian
Iacomi a
inteles
destul de
repede
importanta
mentinerii
controlului
asupra
agentiilor
economici si
unde putea
fi realizat acest deziderat. SFO (Serviciul
fiscal Orasenesc), cunoscut ca ANAF
Lehliu Gara, un serviciu al Ministerului
Finantelor, a ajuns subordonat Clanului
Iacomi mai precis sub directa
coordonare a lui Iacomi Iulian.
Continuarea a PAGINA 10
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Va spun eu:
1) pentru ca Interlopii imbracati cu hainute politice trebuie
sa fure linistiti si mult si nu au nevoie de tine sa ii incurci,
iar daca vrei sa faci mitting, vine Jandarmul si-ti da ce
meriti!
2) pentru ca cei care pleaca lasa in urma oameni slabi si
bolnavi, care pot fi in lipsa ta usor manipulati!
3) pentru ca au nevoie de banii tai pentru ai drena linistiti
in conturile lor, iar tu esti azvarlit ca o masea cariata ori de
cate ori vrei sa te intorci!
4) pentru ca le este frica, chiar daca au Procuratura, Servicii,
le este frica de Puscarie!
5) pentru ca sunt lasi si nu se vor putea uita in ochii tai, nu
vor putea ridica ochii din pamant.
6) pentru ca sunt lasati si oamenii sunt abandonati de
Prefect, de SRI, de DIICOT, de toti.
O Romanie furata asa cum nu citesti in EVZ si nu vezi nici
la Antene!
Cum tandemul Filipescu – Dragulin – Iacomi – PSD - PNL
distruge o Tara, in 4 episoade document, semnate de un
capsunar!
In cele ce urmeaza va prezentam fragmente din plangerea
penala transmisa catre Directia Nationala Anticoruptie si
catre Dna. Procuror Scarlat Madalina in luna Mai 2020,
document pe care il puteti vizualiza integral pe site-ul
nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/jaf-de-100-mileuro-in-baragan/

Distinsa doamna Prim Procuror, prin prezenta dorim sa
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui:
1. Iulian Iacomi- Presedinte PSD Calarasi/ Primar Lehliu
Gara
2. Ichim Marian (Vicepresedinte al PSD Calarasi si Consilier
Consiliu Judetean Calarasi, sef Sectie CNAIR Calarasi).
3. Banescu Liliana (Prim Procuror Sef Parchetul de pe
Langa Tribunalul Lehliu Gara).
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
Constituire de grup infractional – art. 367 alin 1 si
2 din Codul Penal.
A se observa ca nu formulam plangere pentru furt calificat,
conform cod penal!
Una din principalele surse de finantare in Judetul Calarasi
pentru Partidul Social Democrat si sucursalele din Judet,
precum si pentru membrii organizatiei din pozitiile de
primari PSD, a reprezentat si o reprezinta venitul
(financiar) din vanzarea frizurii asfaltice de pe A2 sau
drumurile nationale, acolo unde se fac frizuri ( nu atat din
vanzarea directa ci prin includerea frizurii in diverse lucrarii
fictive si prost facute).
Ecuatia venitului este simpla! Din 2014 pana in 2020
membrii PSD Calarasi, prin oamenii impusi in Judet a
dispus ca cel putin 70% din frizura asfaltica din judet sa fie
vanduta la camion. Pretul in perioada 2014-2015 a fost de
400 ron/ camion incarcat si 500 ron pentru camion incarcat
in perioada 2015-2020.
Din aceasta suma/ camion:
100 ron merge la PSD Calarasi
100 ron merge la Iacomi Iulian

100 ron merge la
primarii PSD din zona
in care A2 se repara( de
unde se ridica frizura).
Daca nu este Primar
PSD la Dragos Voda,
spre exemplu, banii se
duc la directorul DRDP
Constanta sub forma
de
cadou.
(Acum
este...)
100 ron se duc la
Ichim Marian
50 ron sunt stransi
pentru
atentii
Procurori Calarasi si
Lehliu.
50 ron pentru
conducerea DRDP Constanta ( Director Somode Catalin) si
baietii din Baza Drajna.
Toate detaliile legat de cat si cum se scoate sunt tinute de
Ichim Marian in agenda lui culoare negra- format A5. Banii
la PSD Calarasi sunt trimis lunar fie sub forma de donatie
individuala fie sub forma de donatie din partea uneia din
firmele lor sau a apropiatilor lor.
Pretul a crescut din cauza intrarii in 2015 a lui Iulian Iacomi
care a cerut 100 ron pe fiecare camion care misca cu frizura
de "matrasit". In acest fel el, ofera in schimb, protectie si
acoperire prin judecatori si procurorii din Judet si pe care ii
controleaza.
Pana in 2015, se fura cu frica si ezitare, insa o data ce
sistemul de furt a fost regandit de Iulian Iacomi, procesul
merge struna! In 2020 furtul a ajuns la dimensiuni EPICE!
Au fost inregistrate de noi si livrari de la Drajna de 100
camioane pe zi in 2019! A fost necesara alimentarea de 2 ori
a volei de incarcare in ziua respectiva?! Asa de greu a lucrat
utilajul! (vid 31/66528/rol4- filmari drona).
Capitolul 1
Iacomi Iulian a gandit sistemul de a pregati contractele de
mentenanta si reparatii pe A2 in asa fel incat CNAIR sa
includa cantitati mari, mult mai mari decat normal de asfalt
nou pentru lucrariile de reparatii pe A2. Pentru drumurile
nationale din judet, frizura este impartita direct intre
primarii care administreaza zonele respective si Ichim
Marian.
In 6 ani Ichim Marian a ajuns REGELE FRIZURII
ASFALTICE.
NU SE VINDE!
Conform discutiei cu DRDP Constanta, frizura NU SE
VINDE. ( DRDP Calarasi tine organizatoric de DRDP
CONSTANTA). Vezi atasament C (inregistrare audio cu
colegii de la DRDP Constanta si DRDP Calarasi)
MECANISMUL
Ichim fura cu frica sa nu fie turnat si vazut! Astfel se
documenteaza vanzarea a 6 masini de frizura din depozitul
CNAIR Drajna catre Deea Market SRL din Lehliu Gara cu
sediul pe DN3A. Patronul acestei unitati a intins frizura de
pe A2 chiar in apropiere de Drajna, pe terenul proprietate
unde are si acum depozitul de constructie (in 2016). Acesta
a stropit cu motorina, a intins materialul si a compactat
frizura. Marfa a fost achizitionata de la Ichim Marian la
negru.
Din 2015 schimba Iulian Iacomi reguliile jocului si impune
in contracte prin intermediari, cantitati mari de asfalt nou
pentru reparatii tronsoane chiar si carpiri! In acest sens in
loc sa refoloseasca frizura in amestec in statie in totalitate,
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Gruparii le ramane o imensa cantitate de frizura, o sursa
imensa de bani fara intrebari.
SISTEMUL
Astfel, in Judetul Calarasi, unitatea noastra a documentat in
8 ani un numar de 2156 obiective in care se foloseste frizura
furata de pe A2 si Drumuri Nationale (conform (Dosier
225142/2120/2015-part 3 tot 4- EC- Implementatie
Structureele Hervormingen). De interes este frizura de pe
A2 care este finantata direct pentru reparatii din Bugetul de
Stat.
Se constata implicarea structurata si uniforma a unei intregi
structuri care functioneaza mult mai bine decat orice
activitate de productie echivalenta, in sensul ca marfa a fost
gandita astfel incat sa se creeze cerere si sa se formeze o
adevarata industrie in jurul acestei activitati de
comercializare a frizurii nu atat direct cat prin includerea
acestei frizuri in contracte ale firmelor lor cu Primariile
arondate intereselor politice ale PSD si nu numai. (De
retinut, ca pentru acesti ticalosi, nu exista aplecare politica,
ideologie! Exista decat interesul imediat, "politica" fiind de
fapt instrumentul atingerii scopului propus. Adica nu
conteaza in ce partid sunt atata timp cat primesc asigurarea
ca sunt protejati de dosare, anchetari si pedepse!).
Structura a implicat si implica si politicieni de top
si din Ministerul Transporturilor, prin care aceste
aranjamente au fost facute sa para clare si legale.
Asa a fost trecut la reparatii utilizarea materialului
asfaltic nou in contracte sub diverse motive! Radu
Antohe, a primit 30.000 euro spaga pentru a ajuta
la aranjarea modului in care frizura de pe A2 este
prinsa in contractele de mentenanta (Modul in care
Radu Antohe si Iulian Iacomi sunt legati de putinii
bani din Orasul Lehliu Gara, in episodul urmator.
el in prezentul context este mai putin relevant, va
urma o plangere separata cu cei 2, in fapt 3- mai
este si Aurel primarul din Dragos Voda). Aurel (zis
Gurita, Primarul din Dragos este omul lui Iliuta
Vasile.
In timp ce in Germania, frizura asfaltica este utilizata in
proportie de 100% la noul amestec asfaltic, in judetul
Calarasi, aceasta este praduita la camion de 40 t de o
intreaga structura foarte buna pusa la punct.
STRUCTURA
1) Carausii - Cum agricultura a ajutat la cresterea
necesarului de camioane pentru transportul cerealelor catre
port sau silozuri, a aparut o intreaga structura de firme de
transport cu camioane care poate sa care si frizura cand
porumb nu este de carat!
*Florin Dobre - Arhitectul structurii alaturi de Iulian Iacomi
si Ichim Marian.
*Firme de transport diverse - De exemplu Sofian (Sef PSD
Lehliu Gara) si altii.
*Firmele lui Iliuta Vasile, care au carat pentru el si pentru
altii.
*Tot ce inseamna transportator cu mai mult de 2 camioane
(chiar si cei cu un camion s.a.) au carat si cara frizura de la
Drajna, daca au intrare.
CANTITATEA
Unitatea noastra a utilizat drone incepand 2012 pentru a
monitoriza si calcula volumele de frizura intinse cu grederul
sau vola si a rezultat o medie de 15-20 cm grosime la nivel
de utilizator. Frizura este intinsa vara cand este cald,
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stropita cu motorina si batuta cu compactorul. Se obtine un
asfalt acceptabil pentru o ferma.
In Dor Marunt si Lehliu Gara a fost calculat ca 70% din
fermierii cu peste 50 ha, inscrisi la APIA, au frizura in
ferme! Media este de 10 camioane per ferma, adica 400
tone.
TESTELE
Unitatea noastra a recoltat un numar de 23 esantioane de
asfalt din diverse locatii, esantioane trimise in Germania
pentru confirmare esantion (s-a urmarit determinarea
originii cu exactitate a zonei de unde provine frizura). Din
23 mostre 19 au fost de pe A2 4 din diverse locatii (DN3A
spre exemplu- 2 esantioane, etc).
IMPARATUL
Iulian Iacomi, a turnat frizura asfaltica pe trumul de la el,
de la Han (Hanul Rustic sau Hanul cu Limbrici), peste
piatra furata de pe Str N Balcescu din Dor Marunt, strada
pe care a decopertat-o special pentru a-si pietrui drumul
spre han. Intai a carat piatra de pe N Balcescu pe valea
Gerului, apoi a carat-o incet la el pe tarla!
Peste aceasta piatra furata a turnat asfalt, mai exact frizura
asfaltica intr-un numar de 155 camioane de 40 t. Acestea au
fost carate de Florin Dobre, cu camioanele acestuia, de la
Drajna. De intins a ajutat Dumitrescu Iulian, senator PNL
(finul lui Iulian Iacomi) cu un greder. Azi "finul" este cel mai
mare luptator importiva coruptiei si candidat USR-PNL la
Consiliul Judetean in Prahova!
Imparatul (Iulian Iacomi) a asfaltat si curtea proprie din
Ogoru, la el la conac, in suprafata de 3.000 m2 (str
Islazului).

Ca sa fie situatia completa, Iulian Iacomi ilumineaza cu
proiectoare de stadion intreaga resedinta de pe strada
Islazului, din banii localitatii si cu proiectoarele cumparate
din banii Primariei Dor Marunt. Nu este de ajuns ceea ce
face insa a considerat ca si lumina din curte trebuie sa i-o
plateasca altii!
Foto 1: Ferma lui Iulian Iacomi, cumparata pe numele lui
Bradut Puschit- cumnatul sau din Ogoru. Acesta si-a
asfaltat si drumul din interiroul fermei din Dor Marunt cu
frizura carata de Dobre Florin pe data de 27 si 28 aprilie
2020. Ferma a fost cumparata de la Chirman Prest SRL (dl.
Chirman administrator).
In Dragos Voda, agicultorii cu bani, de exemplu fermele de
pui si-au asfaltat drumuri de camp pana in ferme cu frizura
proaspata, intinsa si compactata, insa nu a venit vara sa o si
stropeasca cu motorina pentru a se obtine un drum asfaltat
ca in "filme". La fermele de pui din Dragos au fost carate 168
masini de catre toti cei care aveau camioane, aici inclusiv
Iliuta Vasile bun prieten cu patronul fermelor si cu Primarul
Aurel din Dragos Voda.
168 * 40 t = 3.720 tone frizura doar aici. Se vede din poza de
mai jos, cum din lipsa caldurii si a motorinei, frizura nu a
fost agregata pentru a forma asfaltul!
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Acest lucru se va intimpla vara pe canicula! Iliuta a carat la
aceasta lucrare cu 3 masini din mecanizarea acestuia,
absolut toti incarcand materialul din baza Drajna. Potor din
Dragos Voda cu 2 masini, Sofian cu 2 masini iar Dobre
Florin cu 3 masini. Costul pentru cei 1.5 km a fost de 500
ron / masina la sursa la Ichim.
168 * 500 = 84.000 ron
168 * 500 transportul per masina = 84.000 ron
---------------------------------------------------------materiale fara intins si compactat 33.600 euro!
(cat un Mercedes de teren mai paradit!) Daca tinem cont ca
cea mai apropiata sursa de piatra sau nisip (pietris) este la
120 km, si 20 tone de pietris de balastiera costa 700 ron,
intelegem de ce este o activitate lucrativa!

Baza Drajna a CNAIR de unde toate masinile ies pline cu
frizura! Numai Firma lui Ichim Marian. este mentionata in
acte, ca nu intelegeam initial de ce musai sa fie dusa frizura
la Drajna! De ce nu la CNAIR Lehliu? Ulterior aflam, ca la
Drajna, aceasta frizura poate fi controlata cum trebuie! In
felul acesta din cauza faptului ca frizura nu poate fi livrata
direct din autostrada, din cauza timpilor morti de incarcare
(masina de frezat frezeaza greu), si din cauza experientei
necesare in sincronizarea vitezei de deplasare a camionului
care trebuie sa mearga cu spatele la incarcare si a faptului
ca este ceruta experienta in field pentru a sti cum se
opereaza la incarcare. Asa ca transportul frizurii este
asigurat in santier pana la Drajna de firma care face
asfaltarea. La Drajna totul se incarca cu incarcatorul CNAIR
(la cupa!).

sa-si pastreze o masina in caz ca vine vre-un client. Pretul la
end user (gaste) este de 1300 ron/ masina.
Drum interior
str Stejarilor Bradut Puschiut
- Dor MaruntIacomi
Iulian
ferma
03.05.2020
20 de masini de
frizura bagate in
curte pe str
Mihai Viteazu in
2019-2020.

Frizura a fost
bagata in ferma
alaturata insa la
sosea a mai
ramas o masina
de frizura din
2020. Carate de
Florin Dobre.

Frizura asfaltica de la Dragos Voda (este de fapt de pe A2 de
la reparatiile sectorului Lehliu-Drajna). Test laborator (nr
22541/26.04.2020).
Drumul de la Hanul cu Limbrici este in lungime de 1158 m
liniari a necesitat 155 camioane pe parcursul a doi ani 20192020, numaratoarea fiind facuta de un bun prieten comun
care lucreaza la benzinaria lui Rucareanu, chiar in
intersectia care iese la DN3a (cu drumul de la Hanul lui
Iacomi).
Dobre Florin - Dor Marunt. Mana dreapta a lui Iulian
Iacomi si asociat in multiple activitati economice cu acesta.
Dobre Florin si Iulian Iacomi au luat terenurile de pe Str
Stejarilor si le-au umplut cu frizura. Dobre Florin a adus
numai pentru baza sa din Dor Marunt 23 camioane, avand
un camion de vanzare si azi 03.05.2020.
Poza este de azi 03.05.2020. Baza asfaltata si constructiile
sunt ilegale, nu au avize nimic. Practica este ca cei care cara
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Alta
cantitate
impresionanta de
frizura a fost adusa
la Dalga Gara lui
Radulescu Costin,
pe strada Lalelelor.
56 masini de 40
tone au fost aduse
aici in 2019 si 2020
acesta asfaltandu-si
in fapt toata strada
care ii apartine! El a
cumparat
casele
celor din zona si a demolat casele. Peste zona a pus frizura.
ACTELE
- Care acte? Pai, de fapt ceva facturi sunt insa un camion din
300 este cu actele in regula, restul fiecare se descurca cum
poate! Compania de Drumuri de la Calarasi factureaza "la
panarama" cantitati modice si nu inregistreaza in fapt
cantitatea frezata asa cum ar trebui. De fapt cui ii pasa cand
Xenofonte Purcarea la Calarasi si Banescu Liliana la Lehliu
Gara aranjeaza toate procesele intentate membrilor
Gruparii, si pentru care se strange cota parte. Cota parte
este platita prin favoruri membrilor celor 2. Sub acest
aspect al mecanismului prin care Judecatorii si Procurorii
din Parchetul Calarasi si Lehliu sunt recompensati pentru
"supunere" vom reveni. Spre exemplu, Banescu Liliana,
primeste bani indirect, prin intermediul serviciilor pe care
firma sotului Banescu Laurentiu (vesnic candidat PNL la
Primaria Lehliu Gara) le primeste de la firmele de transport
ale lui Florin Dobre in perioada de vara, cand acesta trebuie
sa transporte la AMEROPA SA baza Dor Marunt sau in
Portul Constanta cerealele de pe 500 ha pe care Banescu
Laurentiu le lucreaza. Banescu Laurentiu plateste doar ce
depaseste 10000 euro/ an. Pana in 10.000 euro suporta
Imparatul. Spre exemplu, daca Banescu Laurentiu, are
contract cu Ameropa pentru 5000 tone de grau cu livrare la
Dor Marunt, acesta are nevoie de 125 camioane care sa care
graul ( la o productie de 10t/ha- media la noi). Daca duce
marfa la Ameropa are probleme cu descarcarea, asa ca daca
le duce pana in port are de platit mai mult insa primeste de
la AMEROPA un pret mai mare.
Pentru exemplificare, costul per camion pentru Banescu
este de 1500 ron/ camion de la Lehliu si imprejurimi la Dor
Marunt (fara TVA). Daca duce graul in port primeste pretul
de 1800-1900 ron/ tva insa la tona de grau primeste cativa
euro in plus. Banescu Laurentiu stie ca are pret preferential,
si ca in general are in jur de 10.000 euro credit anual. Nu
este mult, dar se aduna! Scazi din 40.000de euro cost
transport 10.000. Este ca si cum ar fi camioanele tale, insa
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de fapt nu ai nici un cost cu utilajele. Aici vorbim doar de
banii dati de Imparat (Iacomi Iulian). Iacomi Iulian, ii ofera
lui Florin Dobre si lui Sofian altre avantaje, de exemplu,
prima intrare la frizura, el fiind cel care cara cel mai mult.
Deci Iulian Iacomi nu da banii spaga de la el! (important de
amintit aici!). Ii da din frizura, din bani Guvernului, din
banii nostrii ai tuturor. Daca spre exemplu Banescu are de
carat la Dor Marunt sau imprejurimi, iar factura este sub
10.000 euro, Banescu plateste motorina cam 3000 euro,
restul urmand sa se inteleaga ei la azot (adica la caratul
azotului in toamna/ iarna). Asa primeste Banescu Liliana
spaga de la Iulian Iacomi! Pentru cei care vin in control,
Banescu pe firma, introduce alte cateva contracte de
transport! Sa fie! Vorbim aici de Prim Procurorul la
Parchetul de pe langa Tribunalul Lehliu Gara. Sotia lui
Florin Dobre lucreaza la Judecatoria Lehliu Gara si
aranjeaza cu Grefierele dosarele sensibile. Sora lui Joga
Virgil (membru al Clanului Iacomii si angajat al Primariei
Dor Marunt) este Judecator la Tribunalul Lehliu Gara, etc..
Detalii despre reteaua din Parchete si Judecatorii din Lehliu
si Calarasi, in ultimul dosar pe care il depunem, dosar care
este si cel mai stufos!
Mai sunt inca cateva sute de exemple unde frizura a fost
carata, insa un mic calcul economic este necesar.
Dragos Voda si Banul Public
In comuna Dragos Voda, primarul Aurel, cel care impreuna
cu Iliuta Vasile au angajat-o pe Lidia Iacomi, aflata in
concediu post-maternal, la Primaria Dragos Voda, fictiv, a
ajuns la intelegere sa treaca la PSD alaturi de Iliuta Vasile.
Pentru a zamisli trecerea, Aurel a dat un contract de
80.000euro firmei S.C. TELPRON COMEX S.R.L, firma de
casa a PSD Calarasi, prin care aceasta trebuie sa curete si sa
puna piatra pe cateva strazi din Dragos Voda! Firma SC
TELPRON COMEX SRL a adus in loc de piatra 31 de masini
pe care le-a intins in strat subtire in sat, pe straziile cu iesire
in DN.
-Costul?
Pai 500 ron / masina + 500 ron carat si intins =
1.000 ron x 31 = 31.000 ron = 6.200 euro aprox.
Incasare 80.000 euro?! Nu numai ca nu a respectat ceea ce
spune intelegerea: "Lucrari de intretinere strazi pentru
Comuna Dragos Voda Judetul Calarasi pentru o suprafata
de 6734 mp. Lucrarile cuprind: scarificarea partii carosabile
cu autogrederul, completare cu piatra sparta , compactare
pe toata suprafata, amorsare si asternere strat de asfalt,
acostamente din pamant, sant de pamant, marcaje si
indicatoare de circulatie, transportul materialelor si al
utilajelor la lucrare", dar au pus frizura in strat subtire si in
bataie de joc pe strazi. Poze nu atasez, se poate vedea
lucrarea cand mergi prin Dragos Voda.
Insa aceasta lucrare "fictiva" pentru ca nu a fost de fapt
executata nici cum trebuie nici cu ce trebuie, este un
exemplu clar al coruptiei nu numai generalizate ci si a
motivului principal pentru care JUDETUL CALARASI este
capusat si drenat de resurse, tinut intr-o saracie si
subdezvoltare cronica.
CALCUL ECONOMIC.
500.000 t frizura in 8 ani vandute la pretul mediu de 450
ron / 40 t, 12.500 * 450ron = 12.500*10 euro = 125.000
euro (pret de plecare). Nu este mult insa impartit judicios,
real, frizura are o valoare economica foarte mare, ajungand
la consumatorul final la 1.300 ron / masina (daca ei cateva
masini, daca nu 1.500 ron). Nu pare mult insa cand te
gandesti ca se face profit de 73.800 euro dintr-o lucrare de
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doua zile cu 4 oameni, intelegi ca ceva aici merge prost.
Adica, frizura are valoare cand este bagata in lucrari
marunte, cu primariile, etc. Aici Distinsul Domn Prefect al
Judetului Calarasi, poate sa ajute distinsii Procurori legat de
cine si cum a primit lucrari in ultimii 10 ani si pe ce bani!
Pare complex nu? De retinut ca banii vin din lucrariile
facute pe banii Primariilor si mai putin din vanzarea directa
a frizurii. Au ajuns membrii gruparii la asa finete, ca
organizeaza lucrariile in SICAP cand sunt remedieri majore
pe A2.
Eu nu va spun mai multe despre Telprom Comex SRL! Doar
ca se observa sincronizarea perioadelor de frezare pe A2 cu
lucrarile la Borcea de ex unde mai face firma o lucrarica cu
frizura de 500 ron/ masina! Oricum prostimea sta inchisa
in casa ca este PANDEMIE!
Despre Infractiuni
Actul de crima organizata poate fi înteles ca fiind orice act
infractional savarsit de un membru al gruparii constituite în
conditiile aratate mai sus, daca acel act a fost comis în
folosul grupului din care face parte.De asemenea, act de
crima organizata este şi actul savarsit de catre acela care
desi nu face parte din grup prin activitatea sa ajuta, ori
inlesneste comiterea faptelor.
Ce face DIICOT, DNA, SRI, Serviciul Prefecturii- secret,
Parchete,........de 30 ani in Calarasi?
Fix Nimic!
-De fapt, fac toti din Grupare bani, este un alt STAT, la fel
ca la Teleorman!
LACOMI LAND - taramul INTERLOPILOR

Distinse domnule Prim Procuror, prin prezenta dorim sa
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui (spre
competenta evaluare si solutionare):
1. Xenofonte Purcarea- Prim Procuror Parchetul de pe
Langa Tribunalul Calarasi
2. Iulian Iacomi- Primar Lehliu Gara
Tene Eugenia- sefa Oficiu Postal Dor Marunt
Tene Vicuta- postas Oficiu Postal dor Marunt
3. Marian Badea- detinator Sc Grupex 2000 SRL
pentru savarsirea infractiunii:
Constituire de grup infractional - art 367 alin 1 si 2
din Codul Penal.
Capitolul I: Xenofonte Purcarea
Distinsul Domn Prim-Procuror Xenofonte Purcarea a trimis
catre unitatea noastra dosarul cu numarul 105/VIII-1/2020
folosind serviciul oferit de posta Romana.
Dosarul a ajuns in posesia unitatii noastre deschis, desigilat
si lipit cu banda adeziva, prezentand dovezi clare ale
faptului ca dosarul a fost desfacut complet si foto-copiat!
Ne adresam Postei Romane (domnisoarei Director - Posta
Romana Calarasi), unde verbal discutam violarea
corespondentei. Raspunsul: -Plicu a fost deteriorat in
transport!?
Aceeasi poveste si pentru dosarul nr 747/31.03.2020 trimis
retur de DNA Bucuresti. Plicul desfacut in ambele parti, lipit
cu scotch pe o parte, cu urme clare si fara a fi ascunse de
violare a corespondentei.(atasament 2).

Cum ajunge Iliuta Vasile, „domnul Presedinte” subiect de
tentativa de asasinat si cum acesta „cu ordin de la Bucuresti”
ii trimite 5 miliarde vechi in pandemie, din fondul de
urgenta al Consiliului Judetean, sa aiba Iulian de unde sa
cumpere voturi, intr-un material exceptional, EP2- Cum
lucreaza Interlopii, Procuratura, sub sloganul ” Dormi
linistit Procurorul vegheaza pentru tine”.
Cum este convins Banescu Laurentiu sa treaca la PSD de
Iliuta in 5 minute si cum apare 2 zile mai tarziu pe afisele
PSD alaturi de „domnul Presedinte”, cum il foloseste Iliuta
pe Banescu pe post de pinguin sa il ajute pe Iacomi Iulian sa
iasa primar din nou, dar si cum candidatul USR la Lehliu
Gara are blat „de la Bucuresti” cu Iulian Iacomi, doar in
paginile Cotidianului Experimentul Lehliu.
O incursiune fantastica in lumea interlopa Calarasana cu
Dragulin, Imparatul, Filipe, Badea si Xenofonte.
In cele ce urmeaza va prezentam fragmente din plangerea
penala transmisa catre catre Directia Nationala
Anticoruptie (PICCJ Bucuresti), Domnului Procuror Sef
Sectie Nistor Catalin in Iunie 2020. Acest document il puteti
vizualiza integral pe site-ul, la adresa:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cuprim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marinbadea-ep2/

Identic pentru plicul de la Parchetul Calarasi pentru
plangerile 79/VIII-1/2020 si pentru 81/VIII-1/2020.
(atasament 3).
In atasamentul 4 se mai vad 2 dosare returnate catre noi de
Dl Prim Procuror Xenofonte Purcarea, fara evaluarea
completa a continutului dosarelor!
In atasamentul 5, se vede un dosar care cuprinde un cumul
de alte dosare, care a venit gol! Adica fara plic, fara nimic!
O data sesizate primele doua plicuri deteriorate si
continutul compromis, am sesizat conducerea Postei
Calarasi, unde am discutat aspectul cu domnisoara
Director, primid promisiune ca se va rezolva aspectul.
Situatia a continuat si am sunat postasul si seful Postei Dor
Marunt pentru a cere clarificari! Am trimis inclusiv un sms
catre Seful Postei prin care ii amenintam cu plangere penala
pentru violarea corespondentei. Situatia continua si in
momentul de fata!
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Capitolul II: Echipa
Tene Eugenia si Tene Vicuta, timp de 4 ani, din 2016 pana
in 2020 ne-au sabotat constant, la directa indicatie a Dlui.
Primar Iulian Iacomi. Am aflat din inregistrare ambientala
cum ca acest mecanism este folosit de Gruparea
Infractionala Iacomi si in Lehliu Gara, adica in ORAS!
Incepem sa legam faptele, noi ocupati fiind sa documentam
furturile de frizura asfaltica si mecanismul prin care
partidele PSD si PNL se infrupta din prada!
Vine raspunsul Ministerului Finantelor din Ploiesti, care ne
explica cum ca intradevar Dl. Sef Serviciu Fiscal Oresenesc
are ceva probleme dar problema noastra vine strict de la
faptul ca „noi nu ne primim plicurile cu toate ca ele sunt
trimise si apar cu semnatura de primire!”
Mecanismul:
1) Iulian si Ion Iacomi aranjeaza cu Postasul de pe traseu si
cu Seful Postei sabotarea unui agent economic sau persoana
fizica care deranjeaza.
Cum? Simplu, nu ti se aduce corespondenta, tot ce este de
ANAF, Procuratura, Instintari, Facturi mai critice, Parchet,
Avocati, Nu sunt livrate, insa se semneaza fictiv cum ca ar
fi!
Consecinte:
Pierzi procesul prin neprezentare, nu vezi scadente de plata
si dai de dracu la propriu, nu vezi ce anume ai de platit si
ajungi cu poprire pe conturi, ceea ce te termina ca agent
economic, pentru ca ai salarii de platit si obligatii fiscale.
Ce primesc in schimb: Vicuta (postasul) primeste o hartie
de plastic de 200 ron pentru fiecare dosar de Parchet de
Xenofonte sau Banescu Liliana spre exemplu, sau 50 ron
pentru o asa numita "pleznela". Plezneala este un plic cu o
instintare de prezentare la un proces spre exemplu, o
factura sau un plic de extern. In schimbul banilor acestia
livreaza plicul in Lehliu Gara la fata Domnului Scriba in
Spitalul Lehliu Gara, sau chiar la Scriba Gabi (depinde de
postas).
Seful de Oficiu Postal mai primeste si cate un teren pentru
copii, etc.
La Dor Marunt, materialele le primeste Secretarul
Comunei, Domnul Vatafu Constantin Alexandru, asociat in
SC Legume cu Dor SRL cu Ion Iacomi.
In acest fel, este decimat la propriu, tocat!
DEOSEBIT DE IMPORTANT
La acest mecanism, se adauga si LUCRAREA DIRECTA,
adica de exemplu, cand au ei un caz mai important la
judecatorie, au grija sa nu primesti instintarea de termen,
nici tu nici avocatul tau, asa cum am patit noi la P.V. de
Constatare de contraventiei date de Primaria Dor Marunt
pe care l-am contestat si care a fost pierdut in prima
instanta la Lehliu Gara.
Aceste piederi de scrisori apar din cauza doamnei de la
registratura care in cazul de fata este chiar sotia Domnului
Dobre Florin, Doamna Dobre, care are grija si filtreaza tot
ceea ce trebuie!
Daca scapa ceva pe Primarii, se ocupa Doamna Presedinte
Judecator Joga Mihaela, verisoara domnului Joga Virgil,
om de baza a lui Ion Iacomi.
Domnul Joga mi-a spus clar ca la Lehliu Gara nu are rost sa
ma prezint, ca-mi pierd timpul, si asa a fost!
Insa cazul meu nu este singular!
Adica intregul sistem este atins de fenomenul coruptiei.
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Dobre Florin este un personaj important in sistem, asa cum
in Spitalul Lehliu Gara sunt angajati toti pe grad de rudenie/
spaga/ relatii.
Avand acest sistem piramidal, bine definit, sistem care
include "ghilotina", Gruparea Infractionala este tot timpul
cu un pas inainte tuturor.
Asta inseamna un Sistem Infractional bine format si creat
cu suportul total al factorilor politici, decizionali si total
integrat in sistemul banului public.
20+ plangeri penale depuse in 5 luni, cateva mii de pagini,
iar singurul rezultat este supararea membrilor Gruparii
care-mi arata suparati plangerile complete pe telefoanele
mobile! Ei in rest fura linistiti, fara a fi deranjati cu o singura
intrebare!
Capitolul III: GHILOTINA.
Mecanismul este simplu si implica sabotarea pe toate
planurile, posta, judecatorie, acces la avize, acces la
bransamente, acte si tot ce mai pot ei controla.
Practic ajungi sa te lupti cu Institutiile, fara sa ai sanse de
castig, perioada in care pierzi, bani si timp.
Ghilotina include doua elemente importante:
1) pentru cazurile serioase cum este un functionar public
important de exemplu Vasile Iliuta (Presedinte Consiliu
Judetean), pe care cu toate ca acum acesta este in PSD, ca si
echipa Gruparii Infractionale, doresc sa il scoata din
ecuatie, se folosesc urmatoarele:
PRESA arondata - prin contracte Media, ca de exemplu
MARIAN BADEA.ro. Acest Marin Badea este un infractor
care primeste bani pentru a distruge diversi sub aspectul
Presei libere si al investigatiilor.
Noi daca ii urmarim pe toti, stim evolutia lui Vasile Iliuta de
13 ani, de la primele tractoare UTB cumparate, pana azi. In
timp ce urmaream cum construieste halele la negru in ferma
cu teava furata ca si membrii Gruparii Iacomi, am avut timp
sa ii cunoastem pe toti foarte bine, si sa vedem cum impart
primariile si primarii precum hotii prada fara a avea cel mai
mic interes pentru oameni.
Totusi, acest Vasile Iliuta, cu toate ca este implicat in
fraudarea tuturor alegerilor din ultimii 15 ani, alegeri in care
a dat bani sa cumpere voturi si a fost cel care a dus turismul
electroral in Judet pe cele mai inalte culmi, a inceput sa fie
tocat de Ion si Iulian Iacomi prin Marian Badea. Acesta din
urma a reusit sa-i distruga acestuia reputatia destul de
serios!
Noi observand asectele legate de caz, si cunoscut fiind faptul
din surse proprii cum ii da Ion Iacomi banii spaga cash sau
Iulian Iacomi prin contract de primarie, incepem sa legam
faptele.
Astfel se trimite lui Marian Badea, temutului si reputatului
Jurnalist, scriitor, editor si publicist, o momeala pe care o
inghite pana in esofag si o regurgiteaza in fata lui Iulian
Iacomi pentru o factura pe "contact de publicitate media".
Ii aruncam momeala si avem grija sa scriem acolo ca sunt
zeci de plangeri impotriva lui Iulian Iacomi si a lui Vasile
Iliuta.
Ca sa fie clar, Vasile Iliuta este cel care a aranjat impreuna
cu Primarul Aurel din Dragos Voda, angajarea fictiva a
sotiei lui Iacomi Iulian la Primaria Dragos Voda.
Asa ca ii trimitem un set de plangeri pe care oricum Iulian
le avea si una doua mai vechi pe care nu le avea! Si il
asteptam la Primaria Lehliu Gara, ca pe un hot ce este!
.......
Si apare al nostru Badea, hotarat sa faca un ban cinstit!
(Vezi atasament 6,6a, 7, 8).
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Situatia se ingroasa cand Badea este urmarit de noi prin tot
Judetul si constatam cum acestia se intereseaza la fosti
angajati de la Iliuta Vasile cum poate face rost de poze cu
masini accidentate de Iliuta in anii anteriori?!
Are loc si o intilnire in mijlocul campului intre Buraga
Costel - Sef Politie Oras Lehliu gara, Dragulin Daniel Primar Calarasi, Ion Iacomi - Primar Dor Marunt.
Intilnirea are loc dupa vizita lui Buraga Costel la noi in
unitate, in data de 10.06.2020, trimis de Iulian Iacomi!
(atasament 9).
Avand in vedere ca Marian Badea il toaca pe Vasile Iliuta ca
este alcoolic, ca merge beat cu masina, finantat de Iulian
Iacomi si Dl. Dragulin si tinand cont de faptul ca Dl. Iulian
Dumitrescu este implicat si el in ecuatie, suparat ca au
aparut problemele cu albanezii si asfaltarile, cumuland
informatiile cu vizita echipei lui Badea pe drumul dintre
Ferma lui Iliuta de porci si Calarasi (unde acestia s-au oprit
in cea mai periculoasa curba la Ceacu sat la intrare dinspre
Valcelele), unde a stat impreuna cu alte 2 persoane si au
evaluat viteza cu care vin masinile si modul in care arata
zona, am dedus ca cei mai sus mentionati planuiesc
asasinarea prin metoda accidentului a Dl. Iliuta Vasile.
Am legat pozele primite de Marin Badea cu masini
accidentate in ferma de Iliuta (acesta a rasturnat prin
santuri pe camp cateva jeep-uri pana acum, probabil tot
beat), de o ulterioara justificare a "accidentului" prin
antecedentele avute!
Pai si cui sa ii spui? Faci sesizare la Calarasi sa ajunga la
Buraga? Mana dreapta a lui Iulian, care-i tine nevasta la
Spitalul prospat construit din banii dati de Dl. Iliuta din
Consiliul Judetean?
Sa ii spui lui Xenofonte, sa-mi intoarca plangerea prin
"ghilotina"?!
Asa ca am spus tintei ceea ce am, si sa-si pregateasca
masurile de protectie cum o putea si cum il duce capul. Mam gandit sa ii dau o masina blindata ca noi avem doua, insa
nu m-am oferit! A doua a venit abia alaltaieri!
Oamenii se asteptau si nu au fost surprinsi deloc!
Acum Distinse Domnule Procuror Sef al PICCJ, pot sa va
adresez si eu o serie de intrebari pentru dumneavoastra:
Tinand cont de toate cele vazute si auzite legat de
Gruparea Infractionala Iacomi, considerati demersul
nostru de a sesiza faptele, normal?
Cert in astfel de cazuri de Grupare Infractionala, un
simplu individ este linsat in 3 saptamani, iar Iulian Iacomi
este renumit pentru zdrobirea intregii familii a celor
obraznici. El ii spune "decimarea"....
Cum poate fi indeplinit actul de justitie in cazul dat?
DNA in fapt instrumenteaza cazuri "de forma", adica o
mita mica, un mandat de arestare cu eliberare. Sunteti
multumit de activitatea DNA?
Intelege cineva ca noi oficial am pierdut! Adica Coruptia
a invins, domnule Procuror!
Efectele lucrarii asupra noastra
Am pierdut infatisari pentru ca nu am primit citatiile.
Am avut conturile blocate de ANAF si de Grupare cu
director SFO LEhliu Gara prin lipsa totala a notificariilor
trimise de ANAF. Ne-a lovit rau aici!
Am avut contracte de livrari suspendate din cauza faptului
ca intirziam la plata cu diverse facturi care nu ajungeau la
noi! De exemplu probleme cu Posta Romana, unde am avut
trimiterile suspendate!?
Adica postarita lua plicul de la Prioripost si il facea pierdut
prin Dalga Gara!

Pe site-ul nostru puteti accesa cateva fisiere video ce
prezinta plicurile primite de noi, rupte si lipite, „deteriorate
la transport”, cat si cateva inregistrari audio incriminatoare!
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cuprim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marinbadea-ep2/

Inspector Principal Petrut Niculae - IPJ Calarasi
Nu este posibila dezvoltarea unei caracatite fara ca aceasta
sa beneficieze de hrana, spatiu de crestere si lipsa
pradatorilor. Clanurile de Interlopi din Calarasi nu se
puteau dezvolta fara directa participare a Ministerului
Afacerilor Interne, care protejaza si asigura suportul logistic
gruparilor.
Astazi, exceptionalul caz al Inspectorului Principal Petrut
Niculae si legatura acestuia cu clanul de interlopi Iacomi.
(pagini extrase din plangere) - SELECTIE
Relevant in prezenta plangere este si Petrut Niculae, asta
pentru ca in 2016, acesta, in pozitia de angajat MAI si
aspirant la functia de SEF de Sectie, este urmarit, si se
constata urmatoarele:
Petrut primea atentii de la Radulescu Costin, care ii
aducea acestuia bidoane de benzina si motorina, pentru ca
Politia Romana nu avea bani de combustibil! Nu avea MAI
cu ce sa patruleze! In schimb Purcarea Cristian ( cu
antecedente) si Zolceag Marin (cu antecedente penale)
precum si Radulescu costin, il sunau pe Petrut sa-l intrebe
de diverse anchete!?
Petrut mergea prin sat si se oprea la diverse magazine in
special in zona Haltei Dor Marunt de unde cerea
vanzatoarelor tigari gratuit zicand: "lasa ca am vorbit cu
seful.." insa nu vorbea nimic cu nimeni!
Petrut este solicitat in 2016, de unitatea noastra sa
transporte folosind autoturismul proprietate persoanala, si
in uniforma MAI (a fost pus in timpul zilei si programului
de lucru) sa efectueze un transport de substante periculoare
care contin ricina- substanta toxica pentru om la o doza de
0.25 mg/ om.
Era important la acel moment a evalua: Daca un angajat
MAI, folosing mijloace de deplasare din dotare sau proprii
poate transporta contra unei sume de bani si FARA AVIZ
DE LIVRARE - adica FARA a avea posibilitatea de a arata
cuiva ceea ce transporta, si mai grav fara a intelege ce
transporta, ca poate sa transport pe o distanta mai mare de
250 de KM liniari, o cantitate de substante periculoase/
explozive/ arme chimice, cilindri pentru baterii Grad, etc.
Sub informatia ca transporta capsule cu seminte
periculoase, acesta incarca din Teleorman doua tone de
seminte de RICIN in capsula (nedecapsulat), cu un continut
total de 110 KG ricina - FARA AVIZ DE TRANSPORT!
Pentru o suma de bani, acesta a asigurat transportul in
anonimat, si fara intrebari!
Ulterior, Petrut, o data devenit Sef de Post in Dor Marunt,
mai patrunde in unitatea noastra inca o data impreuna cu
ITM Calarasi, Politia Economica Calarasi, si este invitat
afara din unitate, deoarece radea necontrolat! (o perioada a
fost consumator de tramadol, avea dureri mari de cap)!
Petrut este dovada clara a angajatilor MAI in functii de
conducere, care pentru cativa agrinti, pot fi utilizati de
Organizatii Teroriste sub acoperire pentru a transporta
materiale explosive / arme chimice, etc, dintr-un punct in
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altul al tarii, utilizand cunostintele si influenta obtinuta in
MAI!
Microfoane peste tot
Se observa ridicarea in functie a lui Petrut, la pozitia de
Inspector Principal Arme si Munitii in cadrul IPJ Calarasi!?
Era important sa fie adus in Dor Marunt, in contextul
iminent al dizolvarii structurilor MAI din zona Lehliu - Dor
Marunt, asa ca cunoscut fiind talentul / vocatia distinsului
Domn Bestea, proaspat si fost Director la ITM Calarasi, fost
Subprefect, strecuram cu mare atentie o fraza, legat de
cantitatea mare de arme si munitie de razboi, existenta in
Dor Marunt, atat la noi cat si la altii!
Nota, atent introdusa, ajunge la distinsul domn Bestea, care
imediat, o trimite catre competenta solutionare catre
institutia MAI!
Noi asteptam sa fie trimisa de Institutia domnului Prefect,
insa Beste o da primul!
Petrut insa, mai lenes de fel, ajunge putin mai tarziu la Dor
Marunt decat era asteptat!
Era important a fi adus acest Petrut, inapoi la Dor Marunt,
pentru a arata capacitatea si calitatea MAI intr-o situatie
deosebit de tensionata, mai ales ca cel care a procurat
gloante celor din familia Iacomi este chiar EL in perioada
2016-2019.
Mai mult, acesta stie ca Iulian si Ion Iacomi detin cateva
mortiere, pistoale Glock, grenade ofensive, cateva pusti cu
luneta si o arma anti-tanc de provenineta ruseasca.
In perioada 2016-2019, Petrut aduce munitie clanului
Iacomi, care primise "cadou" lazi cu munitie si grenade de
asalt, dar nu avea cartuse!
In timpul discutiei (vezi atasament 4), Petrut, tine sa
mentioneze ca un glonte costa 2 ron!, ceea ce este un lucru
fals, in fapt!
Petrut cunoste capacitatea tactica a unitatii noastre, el
oferind materialul trimis de ITM familiei Iacomi spre
consultare pe 19.02.2020.
Era importanta filarea acestuia si constatarea faptului ca
toate "lichelele" ajung in fruntea MAI, sunt ridicate in grad
inainte de termen si promovate.
Dialogul din sediul Politiei Dor Marunt este halucinant si
socant in acelasi timp. Se discuta despre caprioare si
"iepurasi", cand exista informatii clare scrise ca exista
munitie de razboi in Localitate!
A fost atat de important momentul incat o nota de
informare in 3 limbi a fost pregatita pentru a arata la centru
regresul faptelor din zona de sud a Romaniei!
Acum, intr-un execitiu de imagine sa ne imaginam un
localnic care vede din greseala, o cantitate mare de arme la
o adresa, sa presupunem rachete GRAD, de calibru 92mm,
sa spunem 500 buc, 20 lazi cu explozibil sintetic, 10 lazi cu
cartuse, mitraliere kalasnikov, etc.
Acesta, om cu facultate, scrie o nota care ajunge la MAI, care
trimite un Inspector Principal Arme si Munitii la 40 de km
distanta sa investigheze!
La discutie, in loc sa se discute legat de arme, se discuta
conditiile meteo si la sfarsit cu toate ca petentul spune clar
ca nu este o metafora ceea ce a vazut, este intrebat daca:
"dam o declaratie sau nu?", iar acest subiect este negociat ca
la piata!
Se constata lipsa capacitatii ca entitate a structurilor
Statului Roman de a proteja Flacul Sudic de actiuni de tip
sabotaj; mai mult, se constata directa si nemijlocita
complicitate a structurilor MAI in astfel de actiuni, pentru
bani!
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Discutia cu Inspectorul MAI nu mai are nevoie de
comentarii!
Petrut Niculae a fost urmarit atent timp de 5 ani, iar
intreaga activitate a sa a fost atent documentata!
Daca mai adaugam la acest capitol faptul ca INTREGA
STRUCTURA a MAI (Politia Romana) din Lehliu si Dor
MArunt este implicata in fraudarea alegerilor timp de 15 ani
in zona, ajutand activ la realizarea fraudei, imaginea este
completa, insa aceste aspecte in alta plangere.
Pe mana lor!
Pentru a dezamorsa starea de "Pericol Iminent" , existenta
de mai bine de o saptamana, fara a apela la resursele
structurilor Statului Roman, a fost jucata o carte de
diversiune!
Astfel, una din plangerile penale depuse de noi la DNA, in
care apare Primarul Dragos Voda, Ion Radu Aurel, primar
care o angajeaza fictiv pe sotia proaspata alui Iulian Iacomi,
Lidia, pentru un motiv oarecare nu este trimisa imediat la
Lehliu Gara la Doamna Banescu Liliana!
Se decide trimiterea prin 3 surse in data de 20-21.02.2020
catre Aurel Ion Radu, a informatiei ca pe numele lui exista
o plangere penala pentru angajare fictiva, prin surse sigure
si apropiate lor!
Cine a trimis plangerea catre DNA si faptul ca exista zeci de
documente care arata "fapta", inclusiv declaratii la dosar".
Fara experienta "in asa ceva" Aurel din Dragos Voda, un fel
de "Cassanova de Baragan la propriu", incepe aiurea sa sune
si sa dea mesaje in toate directiile, panicat.
Trimite si sms-uri aiurea, greseste destinatarii...
Astfel, membrii organizatiei criminale sunt inregistrati si
activitatea lor este bine documentata. Se poate schimba
astfel incadrarea din "abuz in serviciu" in "grup infractional
organizat".
Asta se intampla pentru ca membrii gruparii sunt
inregistrati cum vor maslui activitatea Lidiei, si vor arata
"cum a crescut LIDIA gradul de incasare a impozitelor!".
Caragiale avea ce scoate din discutiile astora!
O data materializate si inregistrate faptele, se trimite pe
22.02 lui Ion Radu Aurel, mesaj clar pe SMS de la mine
(Cezar Petrescu) pe nr acestuia 0723523845 la 23:07 pm,
pentru un maxim de efect.
Prima
consecinta
cand afla Prevenda si
Iulian?
Iulian ascunde lada cu
grenade intr-o groapa
la Hanul cu Limbrici
la 02.30am!
Ion (fratele lui) il
intreaba:" - Iulian
daca ploua, nu fac
alea scurt sa sara
dracu-n aer?
Iulian Iacomi: Stai
linistit, grenadele nu
au baterii!"......
Pe site-ul nostru puteti accesa fisierul audio cu inregistrarea
discutiei avute la Sediul Politiei Dor Marunt intre Cezar
Petrescu si Petrut – angajat MAI:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/mai-calarasi-arme-simunitii-clanul-iacomi-vanatorul-iepurasul-si-veveritele/
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Capitolul 1
Cum demonstrezi violarea corespondentei, cum
demonstrezi Ghilotina! Simplu, trimiti la DIICOT o copie a
plangerii data la DNA cu „cocina”!
Cum DNA preia dosarul, DIICOT utilizand acelasi sistem, la
care Bunica ne-a dat acces, ea miloasa din fire, cu geaca
fermecata si camere multe, asteptam ca DIICOT sa
returneze dosarul prin posta! Nu putea sa il preia si DIICOT,
ar iesi supa de galuste!
Si vine plicul!
Si vine Vicuta al meu, se descheie la camasa, bea o bere la
scandurele, sa prinda curaj, se suie pe bicicleta si-mi aduce
plicul!
Iar noi pe ei, camere, microfoane!……
Cand se intoarce, coplesit de emotie, Vicuta, mai trage o
bericioaica la Scandurele, coplesit de intensitatea
momentului!
Astia in James Bond sunt Gainari, sa vezi actiune si
adrenalina in Dor Marunt!

Dosar returnat deoarece era preluat de DNA

Iulian Iacomi si membrii gruparii, avand peste 25 firme de
administrat din puct de vedere financiar, pentru drenarea
baniilor, ajung la Ivasu Petrica si SFO Lehliu gara. Ivascu
Petrica devine element cheie in asigurarea succesului bunei
gestionari a resurselor financiare ale gruparii. Devine astfel
esentiala, functionarea firmelor fara popriri, fara somatii,
fara complicatii. Ivascu Petrica, devine element cheie in
Grupare, mai ales cand vine vorba de executarea diversilor
agenti economici! Se pune pe angajatele SFO o presiune
extraordinara, de rezolvare „finuta” a problemelor aparute
pe firmele gruparii interlope, atat de Ivascu cat si de Iulian
Iacomi.
Povestea de dragoste
cu sila, dintre Iulian
Iacomi si Petrica
Ivascu (sef Serviciu
fiscal Orasenesc ANAF) la Lehliu
Gara este veche, si
incepe din sediul de
pe Crinului 1-2,
sediu in cere Iulian
Iacomii,
sotia,
nepotii
acestuia,
aveau adresa pe
buletin, dar si locul
unde aveau adresa
SFO Lehliu Gara, si
ANOFM (Agentia de
Ocupare a Fortei de Munca), Primaria Lehliu Gara, o casa
de amanet si alte cateva firme au salasluit!
Pe Crinului 1 si Crinului 2 a existat mai bine de un deceniu,
o situatie unica in Romania! Primarul avea domiciliul in
sediul Primariei!
In fapt, Primarul a avut si are domiciliul fictiv in Lehliu
Gara! Acesta nu locuieste in oras, nu a avut dreptul moral
sa candideze si nici nu il are?!

Plic returnat rupt, fara scotch!

Redam in continuare un extras din Plangere Penala - Ref.
65/x12 transmisa catre Catre Directia Nationala
Anticoruptie in Februarie 2020, document pe care il puteti
gasi si pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/09/09/imparatul-bordelul-si-anaflehliu-gara/
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Prim Procuror Sef Adjunct Sectie
Distinsa Doamna Procuror Scarlat Madalina,
"Criticul interbelic Pompiliu Constantinescu a impartit
tipurile comice din teatrul caraliegesc in noua clase
tipologice: incornoratul (barbatul inselat): jupan
Dumitrache , venerabilul Trahanache, Cracanel; junele
prim (amorezul): Chiriac, Rica Venturiano, Stefan
Tipatescu, Nae Girimea; cocheta adulterina..."
Observ cu amuzament impartirea tipurilor comice din
teatrul caraliegesc, in desfasurarea plangerilor nostre
penale depuse la DNA!
Faptul ca plangerile penale depuse de noi la DNA Bucuresti,
sunt trimise spre competenta solutionare a Parchetului
Lehliu Gara!
Atat dumneavoastra in calitate de Procuror Sef Adjunct
Sectie DNA, cat si eu Cezar Petrescu, avem acces la aceleasi
baze de date!
Eu v-am informat pe data de 11.02.2020 in documentul
62/x11 Autoritati, cu privire la motivele pentru care
Plangerile Penale adresate DNA nu se trimit la Parchetul
Lehliu Gara! (atasament 1).
Va mai scriu insa cateva randuri, si vreau sa le cititi cu
atentie de data asta si o sa incerc sa fiu "scurt" si la subiect,
pentru usurinta firului logic!
1. Iulian Iacomi, cu KL.... cnp ...... eliberat de SPCLEP Lehliu
Gara la data de 15.04.2008, si sotia acestuia Iacomi Daniela
cu BI eliberat la 28.02.2008 de SPCELP Lehliu Gara au
ambii in ultimele 3 alegeri (alegeri
la care Iulian Iacomi a fost ales Primar) domiciliul fictiv la
adresa: Lehliu Gara, Str Crinului nr 1. Cei doi nu au stat nici
un minut la aceasta adresa!
Ei au salasluit in alte palate pe care de detin! (Vezi
atasament 2)
2. Iacomi Florentina Madalina (nepoata a paratului) cu
KL....., are adresa in buletin pe str Crinului nr 1 (CI eliberata
in 05.05.2017).
3. Iacomi George (baiatul paratului Ion Iacomi), are
domiciliul tot in Crinului
1! Avand CI KL..... eliberata la 13.08.2018 (atasament 3).
Acesta schimba BI si domiciliul mai devreme de termen (cel
eliberat pe 15.09.2011), schimba domiciliul din Ogoru pe
Crinului 1.
4. In anul 2012, Stamate Mihai (reclamant in ce-a de-a doua
Plangere Penala), cumpara Crinului 1 de la numitul Nemes
Ion.(atasament 4)
5. Pana la sfarsitul anului 2019, spatiul de pe Crinului 1 a
fost inchiriat/cesionat catre AJOFM Lehliu Gara
(atasament 5)
6. Pentru o imagine completa, pe Crinului 1, are sediul si
Primaria LEHLIU GARA de 20 de ani! (atasament 6)
7. SI ca sa fie treaba buna, Stamate Mihai, proprietar de
drept al imobilului, deschide in 2018 Sc Amanet Best Cash
Family SRL.
Ceea ce prin deducere inseamna ca Primarul Iulian Iacomi,
locuieste in casa cu fosta sotie Daniela Iacomi, nepoata
Iacomi Florentina Madalina, si nepotul Iacomi George. La
iesire din locuinta au o casa de amanet, iar drept in fata au
Primaria (in fata usii- anexa!)
Deci Primarul LEHLIU GARA locuieste in
PRIMARIA Lehliu Gara, iar la parter are AJOFM si
o casa de amanet?!
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Ca membru de partid cu 2 dintre paratii (Ion Iacomi-PNL si
Dumitru Nicolae-PNL), si actual candidat al PNL la
primaria Lehliu Gara, cu umilinta, tin sa contest sistemul
logic si decizia dumneavoastra de a "azvarli" plangerile
noastre la Lehliu Gara. De ce? Pai...
..........................selectie
".....spre competenta solutionare". sa ramana doar "spre
nesolutionare si vesnica odihna.."
Prin prezenta solicitare, nu intentionam sa aducem atingere
persoanelor mai sus mentionate, nici nu punem la indoiala
profesionalismul acestora.
Epilog
Constatand cele intamplate, decid sa adresez DNA o
plangere de o pagina cu speranta ca nu va mai fi azvarlita la
Lehliu Gara. O singura pagina si cateva randuri scrise! Doc
nr: 66/x12 Autoritati
„Doamnei/ Domnului Procuror
Catre Directia Nationala Anticoruptie
Structura centrală
București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, cod 010106
cc:DIICOT; Prefect Calarasi, CSAT
Prim Procuror Sef Adjunct Sectie
Distinsa Doamna Procuror Scarlat Madalina,
Depun prezenta plangere impotriva lui Iulian Iacomi pentru
Fals si uz de fals la adresa, Fals in inscrisuri, timp de 15 ani,
avand domiciliul la adrese din Lehliu Gara unde in fapt nu
a pus piciorulul in viata sa!
Mai mult acesta are domiciliul in sediul Primariei pe care o
pastoreste de 15 ani!
Iulian Iacomi, alaturi de Clan detine un imperiu, insa sa seimpiedice de-un ciot?
(cartea de Identitate)
Depun la dosar dovezile din document 65/x12Autoritati.
Sper prin prezenta plangere penala ca DNA Bucuresti sa
asigure competenta solutionare!”
Singura urmare a depunerii plangerilor legate de domiciliul
fictiv pe Crinului, a fost aceea a renovarii fatadei locuintei
Imparatului de pe Crinului 1 si montarea de jaluzele la
geam-uri, sa nu vada cei multi si slabi, mizeria din interior!
In fapt, din cauza dezastrului urbanistic creat de Iacomi
Iulian si Ion Iacomi in Lehliu Gara si Dor Marunt, prin
blocarea actualizarii PUG, timp de 20 de ani, in ambele
localitati, zona de centru a fost transformata in bordel, unde
clientii, prostituatele si pestii intra si ies nestingheriti!
Ivascu Petrica, raspunde la solicitari ori de cate ori este
nevoie! Cu legile fiscale in mana, Iavasu, blocheaza
conturile celor nesupusi, celor slabi, care devin astfel
„anulati” de Gruparea de Crima Organizata.
SFO Calarasi, adica ANAF Calarasi, nu face nimic pentru a
ajuta agentii economici care au conturile blocate luni de zile,
iar Curtea de Conturi, gaseste „ceva nereguli, insa nu
majore” la Lehliu Gara.
La final, in Calarasi, ANAF devine un ultim instrument de
opresiune, un trist episod al esecului Procurorului in
Romania.
Procurorul este principalul responsabil pentru saracia din
Judet. Lasitatea, slugarnicia, esecul profesional, al
Procurorilor Calaraseni, cei la care ajung plangerile, este
revoltator si dezgustator in acelasi timp!
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mentionat pe toate zidurile, aratand dispret si ignorand
conditiile impuse de Normele de Protectie a Muncii, din
unitate, se amendeaza ITM Calarasi pentru nerespectarea
normelor de protectie a muncii cu 10.000 ron.

Sediul Primariei pe Crinului 1

„-Dormi linistit, Procurorul vegheaza pentru
tine!”

Sau cum primeste ITM Calarasi 20.000 ron
amenda pentru nerespectarea normelor de
protectie a muncii!
Ca orice prostituata care se respecta, ITM Calarasi, condus
atunci si acum de Bestea si Gogosel (Dumitru Niculae –
PNL - actual Subprefect), primeste o amenda (pe care nu o
plateste), cu P.V. de sanctionare si factura de 20.000 ron,
pentru nerespectarea Normelor de Protectie la Incendii in
unitatea noastra. Iulian Iacomi a dispus si dispune de ITM
Calarasi la o simpla apasare de buton. Acesta a transformat
o institutie care are in principal scopul de a proteja angajatii
de abuzuri si de a urmari respectarea legii, intr-o prostituata
de care au tras si inca trag toti!
Ciorapul (Stan Ionel), alege sa blocheze intrarea in unitatea
noastra si parcheaza masina in zona de parcare interzisa
(clar marcata si delimitata). Acesta blocheaza accesul in
unitate, periclitand in caz de incendiu accesul echipelor de
Pompieri! Pe cale de consecinta, ITM Calarasi este
amendata cu 10.000 ron conform Regulamentului General
de Functionare al Unitatii.
Pentru faptul ca 3 dintre inspectorii veniti in vizita au fumat
in zona in care fumatul este strict interzis, fapt clar

Inspector SSM fumeaza langa bidoanele de
benzina, in locul in care fumatul este INTERZIS!
Politia Economica este trimisa de urgenta sa constate
minunea?! Vin 2 inspectori, constata P.V. de sanctionare si
existenta facturilor, fac cruce si pleaca!
-Bine ai venit in Lacomi Land, unde totul este
posibil!
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Stan Ionel zis Ciorapul – fumeaza cu bidoanele de
benzina in spate!
Dumitru Nicolae, subprefect de Calarasi, zis Gogosel, este
un personaj funesc, de o uratenie grobiana, de o crasa
incompetenta si lene, ajuns pe culmile Prefecturii
Calarasene, si tinut in brate de actualul Prefect Gen. Marian
Soica si Prim Ministru Ludovic Orban!

Mai jos va prezentam Nota informare transmisa catre
IPJ Calarasi:
Stan Ionel lasa masina in zona marcata clar cu
INTERZIS oprire si stationare
Pragmatic-esteticeste, la Gogosel, absurdul se impune ca o
inconfundabila dimensiune spirituala, subliniata doar de
faptul ca „Creatorul”, nu a mai avut nimic sa-i dea la
coborarea pe Terra! Dumitru Nicolae, a transformat ITM
Calarasi intr-o prostituata de care au tras toti interlopii, in
functie de interese.
Ravasel trimis lui Beste Nicolae, cu ceva instructiuni!
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infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor
publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor
persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi

La Calarasi, Prim Procuror Petrache Angelica (buna
prietena cu Bestea), ingroapa plangere penala depusa de
noi! Prim Procurorul Angelica Petrache, nu poate ridica
privirea din foi cand imi returneaza plangere! Se simte
vinovata!
-Asa lucreaza Procurorul lor!
Plangere penala depusa la Parchet Calarasi in 22.05.2020
este prezentata mai jos:
Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul Petrescu Cezar, administrator al II Petrescu
MV Cezar, cu sediul in comuna Dor Marunt, Jud Calarasi,
str. DN3A, nr. 214, judetul Calarasi, formulez prezenta
plangere penala impotriva faptuitorului INSPECTORATUL
TERITORIAL DE MUNCA CALARASI (prin faptuitorii):
Dl Nicolae Dumitru - avand calitatea Inspector sef
adjunct- are in subordine pe Stan Ionel – ITM Calarasi
Acesta declara in presa legat de functia detinuta: “Vom
urmări aplicarea corectă a legii, respectarea ei de către
angajatori şi de lucrători. Atitudinea noastră ca instituţie nu
va fi una ostilă lor, ci una care să îi facă să înţeleagă că legea
trebuie respectată şi că este în interesul tuturor ca acest
lucru să se îndeplinească. Eu sunt obişnuit, am deţinut tot o
funcţie de conducere. Sper ca lucrurile să se desfăşoare
normal, activitatea în inspectorat să se desfăşoare în
condiţiile cele mai bune”, a afirmat Nicolae Dumitru”
Dl Ionel Stan – Inspector ITM-SSM
Dl Dumitru Nicolae- Inspector adjunct ITM
D-na Eremia Carmen- Inspector Sef / loctiitor al
Inspector Sef Adjunct Jr. Mihaita Constantin Bestea
D-na Camelia Pasca- Inspector ITM
D-na Chirita Daniela- Inspector Relatii Munca
Dl Mihaita Constantin Bestea-Director ITM Calarasi
Dl Stama Dumitru- inspector ITM Calarasi
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
Constituirea unui grup infractional-infractiuni
contra ordinii si linistii publice - conform art. 367 din
codul penal --Prin grup infracţional organizat se înţelege
grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane,
constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a
acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai
multor infracţiuni.
Purtare abuziva- infractiuni de serviciu art. 296
Neglijenta in serviciu- Art. 298
Uzurparea functiei – Art. 300
Fals in declaratii – conform Art. 326
Abuz de autoritate

Motivele plangerii:
In fapt, la data de 30.03.2017 si 10.05.2017–angajatii ITM
condusi de Dl Stan Ionel in ambele cazuri, au efectuat doua
inspectii la sediul nostru social unde au comis faptele de mai
sus, fapte confirmate ulterior si in cadrul vizitei nostre la
ITM calarasi din 19-05-2017 si 23.05.2017.
In dovedirea plangerii, inteleg sa ma folosesc de
urmatoarele probe:
Urmatorii martori:
- Un nr de 5 angajati - lucratori ai II Petrescu MV Cezar
- Un nr de 4 contractori - persoane fizice
- Inregistrari Video / Inregistrari audio (peste 8 ore ambientale).
- Declaratii scrise ale persoanelor
-Rapoartele de inspectie ale inspectorilor
- Note de informare.
Avand in vedere ca aceste persoane sunt organizate intr-un
grup infractional ei actioneaza importiva intereselor
statului, si a persoanelor fizice / juridice. Consideram
problema deosebit de grava si urgenta.
Solicitam de urgenta organizarea unei intilniri pentru a
discuta si prezenta cazul in detaliu.
Desfasurarea faptelor:
Pe data de 30.03.2017 inspectorii ITM calarasi patrund in
incinta socientatii noastre din Dor Marunt calarasi pe
DN3A la nr 214, Dl Stan si un coleg al domniei sale se dau
jos din masina si merg la primul birou unde gasesc o
persoana (Stan Maria) aflata la acel moment la o masa
asteptand instruitea PM - PSI in vederea angajarii.
Cei doi fara respectarea protocoalelor ameninta femeia cu
confiscarea marfii daca nu declara “ unde este seful” – vezi
declaratia femeii –voce 004.amr. D-na Maria ma anunta de
venirea acestora fara sa-mi spuna ca a fost amenintata. Eu
port un dialog de 5 minute cu Dl Stan, dialog in care acesta
declara ca nu “sunt in control”. Ulterior aflu de amenintari!
Inspectorii pleaca mai departe la AMEROPA Grains –
vecinii nostrii.
Pe data de 10.05.2017- dimineata, inspectorii ITM (Dl Stan,
Dl Stama, D-na Camelia Chirita, D-na Camelia Pasca)
partund pe teritoriul unitatii noastre intr-o alta vizita
tematica.
De data aceasta Dl Stan lasa masina parcata partial in
strada, blocand accesul in unitatea noastra cu toate ca era o
zona clar marcata pentru a nu parca, este curba periculoasa
cu linie continua.
Demararea inspectiei incepe fara legitimarea inspectorilor
sau prezentarea ordinului de deplasare asa
cum prevede legea.
Inspectorii patrund pe teritoriul unitatii de unde “aduna” 4
barbati si 2 femei. Acestia ii fotografiaza si ii aduc in fata
unitatii pentru a da declaratii.
Eu eram in Ucraina pentru un import de utilaje si ma aflam
in zona Odesa la momentul inspectiei.
Fara a fi prezent, inspectorii ii pun pe baietii gasiti (4
persoane - cu care II Petrescu MV Cezar - administrat de
mine Cezar Petrescu - are contract CONVENTIE CIVILA) sa
dea declaratii cum ca lucreaza la o alta firma si cum ca eu leam luat buletinele sa ii angajej. Mai mult la venirea doamnei
director Giurca Loredana Carmen (directorul unitatii) in
birou acestia sunt intrebati de catre aceasta de ce declara ca
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sunt angajati la tetto si de ce inspectorii le dicteaza
declaratiile. Declaranti sterg atunci declaratiile.
Inspectorii fumeaza pe timpul inspectiei cu toate ca fumatul
este strict interzis in unitate si acest lucru este corect marcat
cu semne dat fiind faptul ca avem combustibili,uleiuri vrac,
lemne si seminte in stoc, existind pericol de incendiu.
Dupa de mai bine de o ora inspectorii pleaca lasand doua
instiintari- dovada 1
La intoarcerea din Ucraina constat o serie de abuzuri pe care
personal le consider grave. Cum timpul era scurt ma prezint
pe 19.05.2017 la sediul ITM Calarasi unde are loc o discutie
amicala cu echipa de control, discutie in care solicit
recuzarea comisiei de inspectie pe motive ( vezi dovada 2)documente date in preambului inspectiei comisiei (voce001 min 2.19)
In discute Dl Stan Ionel declara ca Dl Stama de fapt nu facea
parte din comisia de inspectie- motiv pentu care acesta
declara la acelasi minut ca Dl Stama nu avea calitatea de
inspector la momentul vizitei. Se legitimeaza doar 2
persoane in inpectie ( Stan Ionel si Camelia Pasca) conf Decl
Dl Stan din inregistrare - insa conf inregistrarilor video doar
D-na Pasca se legitimeaza!- a se lua declaratie D-nei
Director Giurca Loredana Carmen.
Dl Stan declara la min 4.03 ca ii tine locul Dl Nicolae
Dumitru, plecat din localitate, iar Carmen Eremia tine loc
Inspectorului SEF.
In timpul controlului la sediul Firmei au loc o serie de
neregului semnalate de mine la minutul 5-6 din inregistrare
La minutul 9.12 Dl Stan minte cand ii spune
administratorului firmei TETTO(un subcontractor al
nostru) cum ca Dl Stan ne-a avertizat “aveti grija cu
societatea aceasta!” Pe 30.03 Stan intra la noi in curte din
curiozitate, el cauta Ameropa la acea data si nu stia daca a
nimerit bine.
La minutul 13, Dl Stan in calitate de Dir Adjunct al ITM
Calarasi refuza cererea de recuzare cu toate ca era si el
impricinat si in mod normal nu trebuia sa ia domnia sa
aceasta decizie.
La minutul 13.44, dl Stan incepe balbaielile. Spune ca a gasit
in curte 4 barbati si o femeie (de fapt intilneste 2 femei si 5
barbati!- cu care intretine relatii verbale dar uita!). Stan
declara ca era caz penal daca erau 5 oameni la negru! Pune
presiune pe cel care este inspectat (de fapt ei gasesc 5
conform gandirii lor la negru!!! Dar nu incep dosarul penal)
La 14.07 incepem sa numaram persoanele identificate si pe
cele neidentificate- lipsesc doua din numaratoare. 14.45
incepe contesterea faptelor. Ne ameninta cu organul de
politie cu declaratii ce se vor lua martorilor. Ne ameninta cu
seful ITM Arges- pe care il cunoaste.
La minutul 17.01- inspectorii sunt intrebati de ce au dictat
declaratiile martorilor.
Declaratiile martoriilor (4 persoane cu contract de
conventie Civila – luate la sediul firmei de mine la
intoarcerea din Ucraina) – dovada 3. (ITM declara nule
contractele prezentate pe data de 29.05 la ce-a de-a doua
vizita a mea de la ITM Calarasi- motivul invocat este gresitdat fiind ca Conventiile Civile sunt valide).
Minutul 22- Dl Stan refuza sa spuna cine a amenintat
angajatul nostru pe 30.03. In acest timp Doamna Chirita si
D-na Carmen verifica actele solicitate.
La min 25 inspectorii verifica doar un contract! Ei teoretic
trebuie sa verifice toate contractele.
La min 31, Dl Stan se razgandeste, vrea sa amane controlul
la o alta data cand superiorii sunt prezenti.
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La min 32 se prezinta faptele si amenda contraventionala pe
numele ITM.
La min 35- Ordinul de deplasare nu este prezentat la
unitatea inspectata, mai mult nu exista semnatura din
partea unitatii pe ordinul de deplasare.
La min 35- D-na Chirita isi aminteste ca mai erau si altii prin
curtea intreprinderii! Dar nu era sigura daca era sau nu!
(inspectorii venisera sa controleze munca la negru) Se pot
observa detaliile in inregistrariile video.La min 38- prezint
fotografierea si aducerea oamenilor de la locul de munca
catre biroul unde se iau declaratiile. Stan spune ca a cerut
oamenilor acordul sa fie fotografiati - conform martorilor
fotografiile au fost luate de fara acordul acestora.
Min 46- Stan declara ca vizita avea ordin de deplasare pe
controale inopinate pe tot ce tine de constructii. Insa nu sa
finalizat cu control! Deci a fost o inspectie oficiala!
Min 46- Dl Stan minte cand spune ca a discutat cu mine
subiectul D-na Toma.
Min 46:50 Stan recunoaste ca au fost 2 persoane care au
intrat in acea inspectie peste D-na Toma.
Min 49- Stan declara ca D-na Toma a spus ca lucreaza de
multe luni, lucru fals. D-na Toma conform inregistrariilor si
declaratiilor activeaza din jurul datei de 10.05 in
intreprinderea noastra pe data de 3 aflandu-se intr-o vizita
informala pentru perfectarea actelor de angajare.
Min 49.46 Stan o “schimba” cum ca a lucrat mai mult timp.
Min 52. Dl Stan se pronunta deja “ ca o sa fie un caz de ajuns
in instanta” fara sa verifice partea dansului din
documentatie”. Aceasta antepronuntare creaza presiune
atit pe mine cat si pe Administratorul firmei Tetto prezent
in timpul intalnirii. D-na Carmen - Loctiitor al Directorului
confirma cu “Da..Da..” fara ca si aceasta sa verifice
documentele” ,...
Dl Stan ma ameninta cu proces pe statutul functionarului
public pentru amendele date din cauza domniei sale si a Dl
Stama dumitru pentru incalcarea normelor de PM PSI RM
ale unitatii- conform regulamentului intern. (dovada 4)
Vezi min 53- relevant in discutie.
Min 56- problema cu dictarea declaratiilor.
Min 57- Dl Stan minte ca sa legitimat (vezi video) – acesta
cere sa vorbeasca cu administratorul si nu prezinta nimicse incalca proceduriile!
Stan minte ca a rugat sotia (D-na Giurca) sa semneze
ordinul de deplasare- nici nu sa discutat asa ceva.
Stan nu arata OD-ul doamnei Giurca pana la plecare (vezi
video). Min 57- pb cu fumatul in loc interzis.
1h.01min – pb cu amenintarea prestatorilor (cei 4) care sunt
amenintati cu politia la declaratii. “ vor scoate si ce au
mancat in ziua respectiva” .
1h03m D-na Eremia Carmen este rugata se semneze si ea in
registrul unic de control al II, daca tot sa bagat in discute
(aceasta era de fapt Director ITM la data resp). ea nu avea
ce sa caute in discutie cu atit mai mult sa semneze in
registrul unic de control. D-na Carmen nu a fost la inspectii.
Min 1h08. Min stan confunda linia de productie cu un post
de lucru. 1h09min- Stan vorbeste “ pe langa” si bajbaie ce
facem noi in unitate, insa el nu a intrebat pe nimeni ce si
cum sa afle.
1h10 min- Insp. Stan – director adjunct al ITM declara ca
nu a luat doamnei Toman Maria declaratie legat de ce face
acolo pentru ca nu stia daca doamna este nebuna! Verificase
ianinte in prezenta mea fisa de aptitudini medicale a
doamnei Toma! Prin prezenta declaratie Inspectorul aduce
grave atingeri angajatului care din cauza virstei inaintate
este considerat nedemn de o declaratie!
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La 1h14m Stan din nou spune ca vom ajuge in instanta cu
toate ca nu intelege speta cu amenda, si cum ca se ajunge la
“alte aspecte” ...
H1m15 – Inspectorii se pierd in detalii si pastreaza doar
actele doamnei Stan in loc sa verifice si celelalte acte- cei 4
prestatori de exemplu.
Confuzie in randul inspectorilor legat de cate persoane au
gasit. D-na Chitira spune ca doar pe D-na Toma a gasito???? In realitate mai erau cativa.
1h17 min- Stan vorbeste cu Carmen si Chirita.- eu sint la
registratura.
1hr19 min- Stan se antepronunta” stai sa vezi acuma cat ii
dau, macar daca mergem in instanta” ... Director Carmen
nu spune nimic, la fel Chirita.De aici reiese organizarea si
ierarhizarea grupului infractional care deja stabilesc
amenziile fara sa evalueze faptele.
- Pe 23.05 primesc amenzi de 66000 ron contraventionale,
ITM declarand conventiile civile nule (o greseala d.p.d.v.
juridic si din P.V. al meu). Pe scurt oamenii declara ca am
avut 5 oameni la negru si ma sanctioneaza aspru.
LA 1h33 min Stan se gandeste camai bine verifica actele o
saptamana mai tirziu, adica el sa nu mai faca controlul pe
care el trebuia sus pe relatia PM_PSI. Eu insist sa
continuam controlul. Carmen este rugata sa semneze
Registrul Unic de Control. Ea nu avea delegatie sa faca acest
lucru.
Min
1h37min
Stan
invoca
imposibilitatea
/
incompatibilitate de a efectua controlul cum ca ar fi Director
(o eroare de altfel) el este intr-un final convins de D-na
Director Carmen si de mine sa continue controlul.
Sfarsit analiza pe inregistrare audio Voce 001.
--------------------------------------------------------------------Inregistrarea 002 - discutia cu Dl Stan din biroul de sus et.
2 - din 19.05.17.
Inregistrare voce 004 - discutie cu D-na Maria Stan angajatul meu legat de subiect.
--------------------------------------------------------------------Inspectia mea pe data de 23.05 dureaza 6 ore
Inregistrarea 005 - din 23.05 - invitat din nou sunt
indrumant la et. doi unde cei doi Domni Directori ma
asteapta - Dl Bestea si Dl Nicolae Dumitru - in preambul se
discuta ce sa intimplat la ultima intilnire. Eu prezint
problema in detaliu, gravitatea situatiei, etc. Directorii
teoretic erau la curent cu cazul. La min 9.45 le prezint
antepronuntarea. Directorii se enerveaza.
Inregistrarea 006 - (continua discutia) - Prezint in detaliu
problemele.
Min 1.20 - Cei doi directori declara ca antepronuntarea
“sunt vorbe, doar vorbe” –ei ma sanctioneza mai tirziu de
fapt.
Min 1.52 – o observatie justa.
Min3.07- Directorul Bestea - apara tematica inspectiei insa nu stie de primul control?! De fapt se incurca toti in
minciuni, Stan fiind pe 30.03 la “plezneala” la noi in
intreprindere.
Min 7.44 - Discutia continua - se prezinta problema
amenziilor. Director adj Dumitru apara actiunile
angajatiilor.
Min 13 - se discuta legalitatea intrarii in firma. Directorul
Dumitru confunda termenii legat de legitimare.
Min 15 - se pleaca cu prezumtia de vinovatie.
Min 16.56 - Directorul Dumitru nu intelege procedura de
inspectie.
Min 18.03 - Dumitru incepe sa ranjeasca dispretuitor. Face
declaratii false legat de presiuni prin terti.
Min 19 - Directorul Bestea ma invita afara din birou.

Min 20 - directorii considera inspectia normala si ca ea
poate continua asa cum a inceput cu inspectorii in forma
initiala.
Min 22.12 Dumitru iar ranjeste batjocoritor.
Min 26.09 – dir Dumitru se antepronunta legat de
contracte- el decide inainte de incheierea inspectiei legat de
concluziile inspectiei.
Min 28.03 Dir Dumitru zambeste batjocoritor- si o discutie
justa.
Min 29- observatie justa.
Min 29- “ daca in fiecare zi intilnim un Petrescu, avem
numai anchete interne”..Dl Dumitru.
Min 30 Dir Bestea ma invita afara din birou.
Min 31- intru la Dl Stan in birou.
Min 33- imposibilitatea impartialitatii Dl Insp Stan cu Dir
Bestea. Ii trimit mail Dir Bestea cu inregistrarea. Min 34- “
Stan se pronunta ca imi da ca merit”
Min 36- solicit o terta parte asta dupa ce Dir Bestea ma
ameninta cu politia ( sa ma linistesc)
Sun la 112 si cer un ofiter la fata locului sesizand faptul ca
Stan avea deja toate rapoarte le si sanctiunile gata pregatite
cu toate ca el nu teminase controlul.
Voce 007 – discutia continua.
Inspectorul trage concluzii fara sa evalueze actele.
La un II cu 4 angajati, Inspectorul ITM cere un certificat de
Pregatire in SSM de 80 hr cu toate ca avem contract cu o
firma specializata de PM-SSM-RM. In mod normal nu se
sanctioneaza asa ceva decat la firme mari.
Voce 008 - discutia continua.- Stan deja citeste concluziileapar neclaritatile!
Voce 009- discutia continua. - Contest concluziile inainte de
evaluarea actelor.
Min 2.50- vin politistii de la ordine publica - ii informez ca
raportul de concluzii este gata cu toate ca actele nu sunt
evaluate.
Eu explic urgenta situatiei - abuzul in situatia de fata-min 4.
Min 6- Dir Bestea insista ca Politistii sa ma sanctioneze
pentru ca am chemat degeaba organele de ordine. – de 3 ori
solicita sanctionarea mea.
Min 7 - Directorul Dumitru rade batjocoritor.
Min8 - Dir Bestea cere din nou sanctionarea mea
politistiilor de la Ordine Publica.
Min 10 – discutia in contradictoriu continua.
Min 12.43 - declara ca va mai dura 4 ore sa incheie
controlul- (mai inainte era aproape gata!)
Dir Bestea cere iar sanctionarea mea.
Min 14 - reiese ca Directorul nu a fost informat in detaliu
legat de caz.
Min 15.48 - controlul este incomplet - mentionez lipsa
angajatiilor.
Min 16 - el incheie sanctiune fara sa vada toate toate
documentele.
Min 17 - Directorul Bestea- doreste sa schimbam biroul – sa
mergem la D-na Chirita+ echipa sa il lasam pe Stan sa
respire. Eu refuz, vreau sa termin controlul.
Min 21 - Stan nu intelege ce este cu certificatul constatator.
Min 23 - Dir Dumitru – spune ca vin cu “smecherii” ..- lipsea
un numar de inregistrare pe un document.
Min 24 - Stan declara ca a prezentat la inspectie un ordin de
deplasare - lucru fals.
Lipseste evaluarea riscurilor pentru secretara si sunt
sanctionat cu amenda...
Voce 10 - discutia continua-min 2- discutii pe control- ei ma
ameninta cu alte controale- cu toate ca nimeni nu a intrebat
ce facem acolo.
Voce 11 - discutia continua la et 1 – Dir. Bestea - D-na Chirita
- D-na Carmen- de la min 12- se muta discutia inapoi sus la
Dl Stan. Min 14- trec inapoi la et 1.
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Dir Bestea confirma ca Dl Stama a fost in inspectie la noi pe
10.
Min 15- Dir Dumitru- Eu discutie- Chirita si Carmen de fata.
Min 15- Directorul Dumitru ma intreaba de ce am adus
reportofon- eu optez pentru transparenta. Cu toate ca are
inregistrarea si are toate faptele, el considera ca eu comit
abuzul. Directorul declara ca modul meu de a vorbi este
incorect si ilegal.
Min 19.23 - directorul Dumitru este suparat ca este
inregistrat. Se simte” timorat”.
Min 21 - discutie in contradictoriu – demn de auzit.
Min 23 - concluzia lipsei evaluarii situatiei.
Min 24 - discutie-intre Dumitru si mine.
Min 28 - O intreb pe Carmen de ce nu a comentat la ceea ce
Stan a declarat cu “ la-s ca-I dau eu...”
Min 28 - Directorul Dumitru iar rade flegmatic si rade- Il
rog sa iasa din birou.
Min 29 - el declara ca” ranjeste cand vrea el”
Voce 12 - dialogul continua - iar lipsesc angajatii la
numaratoare-Min 3- lipseste un document care de fapt nu a
fost cerut - care era la sediu. ( pe perioada ianuarie-Mai
2017).
Voce 13 - se muta discutia sus la Stan in birou
Voce 14 - se muta discutia in biroul Doamnei Chirita - cu
Carmen si Dir Bestea. Directorul Bestea este de acord cu o
concesie- oricum nu cerusera documentul.
Min 51 - Inspectorul recunoaste ca a cerut copilul! Deci
recunosc. Nu-si mai aminteste motivul cererii...
De la min 57 are loc o discutie amicala, joviala intre cei 5.important de ascultat- relevant.
De la 1h03 - prezint celor prezenti declaratia inregistrata a
doamnei Toma.
Voce 15 - discutia continua. Stan se incurca in minciuni.important de ascultat - relevant Stan minte ca pe 30-03
sareau oamenii peste garduri ca iepurii- declaratie
halucinanta de altfel.
Min 3- relevant.
Min9- Iar lipseste un angajat! Numaram angajatii inca o
data. Min 13 relevant. Min 35 se incheie inspectia 6 ore mai
tirziu.
Voce 16- in aceasta inregistrare ( exista si calitate foarte
buna a inregistrarii- Dl Stan face afirmatii naucitioare- si se
incurca in minciuni. Dl Director Dumitru “ se leaga” in
discutie de defectele mele fizice. Nu explica insa motivul
pentru care o face. O face insa ranjind .
Voce 17- Stan explica de ce trebuie sa stau linistit cand
colegii incearca sa puna presiune pe mine.
Voce 18- discutia continua.
Prima inspectie a durat aprox 2 ore la itm, a doua vizita 6
ore.
Inspectorii ma sanctioneaza cu 66000 ron daca
achit in 24 de ore altfel dublu.
Inspectorii ITM au descins la o Intreprindere Individuala cu
1 angajat cu norma intreaga- directorul, O secretara cu 6 ore
pe zi norma, un administrator ferma cu 4 ore pe zi si un
ambalator 4 ore pe zi.
Inspectorii au gasit 4 persoane cu contract de Conventie
civila si pe Toman Maria care la data inspectiei ( a doua) era
angajata.
Inspectorii dat amenzi sa ajunga.
De mentionat ca ne apropiem de finalizare unei fabrici in
care vor lucra 200 de persoane- faza de finisaje.
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ITM Calarasi pierde 3 procese adica pierde Recursul in
anulare cerut la Calarasi si pierde si Recursul Exceptional
cu complet de doi judecatori.
-Dormi linistit, Prim Procurorul Petrache
Angelica vegheaza!
Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro

Contact: SC Petrochem Technologies SRL, Dor Marunt office, DN3a nr
214, Et 1, room 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,
Tel.: 0732.559.788
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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

FEBRUARIE 2021
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

In Baraganul anului`89, noua clasa
de smecheri, ridicati pe cadavrul
inca cald al Romaniei Socialiste, se
grupeaza in spatele Partidului, fara
a avea importanta forma si
culoarea, atata vreme cat asigura
protectie in fata Justitiei, si acces
nelimitat la resursele Statului.
Astfel Politicienii de azi sunt
comunistii si securistii de ieri, sau
odraslele acestora.
Timp de 30 de ani, Partidul a
schimonosit Legiile in asa hal, incat
Primarul ajunge sa controleze institutii si bugete uriase, fara a fi necesara
pregatirea temeinica in administrarea unor astfel de resurse.
Continuarea la PAGINA 2

Imediat dupa alegerile
din 2020, o avalansa de
descinderi cu mascatii si
Jandarmeria, au avut
loc in zona Lehliu Gara
si Dor Marunt, aparent
efectuate in urma unor
plangeri construite pe
schelete reale, in care
sunt indicate cu precizie
adresele celor vizati si
fapte fictive de braconaj, contrabanda cu substante chimice si deversari ilegale
de substante te miri unde. Continuarea la PAGINA 7

In inima Baraganului a
poposit Dumnezeu pe Valea
Gerului, dupa lungul drum al
creatiei. Insetat si obosit, cu
degetul mic a facut un semn,
iar din tarana neagra a aparut
un parau. Obosit sa mai
plamadeasca munti si lacuri,
Creatorul a lasat in Baragan
apa din belsug, pamant fertil
si mai toate vietuitoarele.
De o rara frumusete si
bogatie, Baraganul anului
2021 este o zona agricola cu
un
potential
turistic
exceptional, potential total
ignorat de mintile luminate ale Judetului. Continuarea a PAGINA 11

In data de 6 Februarie 2021, de la ora
10:00 am, in zona de centru a Orasului
Martir Lehliu Gara, Deputat Barca
Constantin, uns de PSD Calarasi si de
Paul Stanescu deputat, se va inaugura in
prezenta unui important sobor de preoti
din Slobozia, Biroul Deputatului de
Calarasi Barca! Continuarea la
PAGINA 6

In Judetul Calarasi realitatea este total
diferita de ceea ce vezi, de aparente.
Astfel, Iulian Iacomi a ajuns cel mai
bogat Calarasean. Cheia succesului a fost
rafinata in peste trei decenii si include
scheme financiare complexe si asocieri
demne de investigatiile lui Navalny, legat
de bogatiile lui Putin.
Continuarea a PAGINA 12
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Politicianul a inteles repede ca are nevoie de controlul
Scolii, al Bisericii, al Spitalului si acces nelimitat la banii
Primariilor, pentru a cheltui in voie si nederanjat.
Asa a aparut Crima Organizata in Baraganul lui 2021, insa
intr-o forma exceptional de avansata, care include total
STRUCTURILE STATULUI ROMAN, MAI, ISU, Parchete,
DIICOT, SRI Calarasi etc.
Cu principala conditie a rudeniei si relatiei de supunere, la
Spitalul Lehliu Gara, o adevarata cocina a Romaniei
moderne, posturile sunt ocupate integral pe criterii de spaga
si supunere fata de clan!

Dialog real intre apartinatorul decedatului si Asistenta de la
Camera de Garda Lehliu Gara.
Insa nu poti face nimic daca nu ai controlul celor care, in
mod normal trebuie sa pastreze curat Judetul Calarasi.
Astfel exista in momentul de fata nu mai putin de 1300 de
persoane angajate in Judetul Calarasi, in MAI, ISU,
Jandarmi, SRI, DIICOT!

Condus politic, de persoane fara coloana vertebrala,
interlopi, gainari, in general oameni fara pregatire si
experienta reala, in care sa dovedeasca ca au capacitatea de
a construi, de a planifica si pune in practica, Judetul
Calarasi este o oglinda a neputintei noastre, a coruptiei
endemice generalizate, iar rezultatele le vedem cu totii
zilnic!
Judetul Calarasi, istovit de furt, de Politicienii care sunt
mereu aceiasi, este in continuare condus de alianta PSDPNL, in fapt un singur partid.
Accesul la viata politica in judet este conditionat de relatii
de subordonare, de acceptare a furturilor, a aranjamentelor,
spagilor din toate directiile, fie de sus in jos fie de la stanga
la dreapta.
In anul 2021, Judetul Calarasi cunoste o puternica
degradare a nivelului de trai, situatie la care a contribuit si
seceta de anul trecut dar si acutizarea luptei dintre
Gruparile de Interlopi din Calarasi.
Daca compari Judetul Calarasi cu o zona similara din
Austria, iti vine sa plangi! Judetul Calarasi, aflat in
coordonarea dezordonata a PSDNL, este lipsit de orice
sansa reala de dezvoltare.
Judetul este lipsit de Manager, adica de o persoana care sa
aiba capacitatea sa stabileasca, sa implementeze si sa
execute proiecte la nivelul Judetului!
Decizia este politica si tine de faptul ca orice contract trece
prin Mafia de Partid, de la constructia unui drum, pana la
pixurile cumparate de Primaria Dor Marunt. Totul este
capusat, furat, umflat si jefuit de Primarii, din toate
directiile.
Ocupati cu aranjamentele, sa il faca pe ala, sa il faca pe ala,
politicienii nu mai au timp si fonduri pentru a realiza ceva
pentru comunitate.
Asa au ajuns Primarii/ Interlopii Calaraseni, sa jinduiasca
la conducerea Institutiilor din Judet, in totalitatea lor, cu
bugete cu tot. Partidul a aranjat Legile la Bucuresti, astfel ca
totul este in control local, iar jaful la cote astrale.
O data ce primarul detine controlul, angajeaza cumnata lui
X la Primarie, o alta cumnata la Scoala, sora acestuia la
Pediatrie, mama la o Rafinarie locala (ca femeie de serviciu)
etc. Sotia Sefului de Politie o angajezi la Spitalul de
Psihiatrie, psiholog, cu diplome discutabile. Pui la evidenta
populatiei sotia contabilei tale, iar pe sotul il aranjezi sofer
la Salvare.

Aceste 1300 de persoane sunt platite la nivel
European, sunt apreciate, ies la pensie anticipat
(pe merit), chiar daca pentru noi toti pensionarea
la 48 de ani pentru un Sef de Post, de exemplu, este
o mare pierdere (sunt oameni foarte bine
pregatiti). Apreciati, platiti, medaliati si premiati,
ai putea crede ca Judetul Calarasi este un Paradis,
un loc liber de CORUPTIE si mizerie, liber de
saracie!
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Cu sute de locuri de munca platite de prostime ajungi un
Dumnezeu, care permite adulterul de a fi pe o pozitie unde
nu ai ce sa cauti!
La Spital, unde sunt cateva sute de posturi calde, ii angajezi
numai pe cei apropiati si din familie, sau atunci cand mai ai
nevoie de un ban, pe spaga!
Ai putea crede ca Procurorul si cei 1300 sunt aici sa aiba
grija de Judet, de Justitie sau de tine!
In cei 31 de ani, cei 1300 au grija doar de ei, de familiile lor,
de interesele lor personale sau de grup. De tine nu are grija
nimeni, nu ii pasa nimanui!
Asa a ajuns Procurorul sa raspunda cu „-Da, sa traiti!” la
apelul interlopilor Calaraseni. Asta pentru ca si tu (in
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calitate de Procuror) vrei un teren, un copac, un hectar, ai si
tu o sora, un frate, o cumnata, si viata este grea si Interlopul
ii baga la Spital, Ecoaqua, DSP, etc.
In judetul Calarasi, Procurorul de nota 5, slab si slugarnic,
este tinut in postul ceui de nota 10! Astfel ajunge
judecatorul sa tipe la Procurorul corupt in sala, oripilat de
solutiile acestuia!
Din cand in cand, acestia mai trebuie sa faca cate un
exercitiu de imagine, si atuncti ti se serveste tie, o adevarata
„OPERATIUNE” de curatare si deratizare a societatii. De
exemplu, miscarea DIICOT cu sutele de perchezitii si
arestari, legat de indemnizatiile de cresterea a copiilor ( vom
reveni foarte pe larg aici, in zilele urmatoare).
Cei 1300+ se iubesc doar pe ei, si sunt astfel structurati,
incat Conducerea si esalonul I, cel putin, sunt parte a
CRIMEI
ORGNAIZATE,
fapt
ce
determina
disfunctionalitati ireparabile si ireconciliabile la nivelul
Societatii.
Azi vom analiza modul CORUPT, in care Prim Procuror
Banescu Liliana si Prim Procuror Adina Consuela,
subordoneaza Justitia, Gruparilor de Crima Organizata din
Calarasi. Vom discuta pe caz si vom analiza documente.
Pentru a intelege personajele, este nevoie sa citesti articolul
din 30 August, pe care il gasiti pe site-ul nostru la adresa:
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buragaimpratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-astructurii-mai-calarasi-lehliu/

O data ce iti reamintesti personajele, incepem sa analizam
cazul de azi.
Pe scurt, Stan
Bucur
este
omul haituit,
batjocorit,
umilit si batut,
deposedat
prin furt de
bunurile legal
detinute, chiar
de PRIMARIE
si mai nou
umilit
de
SISTEMUL
JUDICIAR
ROMANESC.
Procurorii din
Lehliu Gara,
sub
conducerea
Prim Procuror
Banescu
Liliana,
au
construit un
adevarat zid,
pentru
apararea
faptelor de coruptie si Crima Organizata savarsite de Clanul
Iacomi si afiliatii acestora.
Mai bine de zece ani, Stan Bucur a luptat si inca lupta cu
Parchetul Lehliu Gara, intr-o inclestare ce pare sa nu se mai
termine.
Deosebit de trist este ca Parchetul Lehiu Gara, poate fi
denumit Parchetul Iacomi. Asta pentru ca Procurorii au

lucrat exclusiv la acoperirea faptelor infaptuite de membrii
Clanului si de afiliati.
Zeul se gandeste sa curete livada! Ajutat de un prieten, la el
in curte, se apuca si curata copacii. Una din crengi cade usor
peste gardul cu vecinul (afiliat al Clanului Iacomi). Afiliatul
incepe sa injure oamenii (vecinii), intra peste ei in curte si ii
agreseaza fizic. Zeul este impins, lovit si ajunge omul la
Spital cu probleme grave. Intors, acesa merge la Politie
(Buraga), unde depune plangere. Vine cu documente, cu
declaratii, cu avocat, cu…….. si ajunge Zeul la Parchet la
Baneasca, pentru a x-a oara!
Procurorul manjit, decide ca nu prea este caz de zarva!
Prim Procuror Consuela Adina, vine la bara si propune
Judecatorului de caz „ca faptasul sa-si ceara public scuze„!
Stupefiata si consternata de continutul materialului pregatit
de Procuror, Judecatorul de caz, incepe sa tipe la Consuela!
Zeul obtine incadrarea pe fond penal a faptei, astfel ca se va
incepe Urmarirea Penala pentru faptas.

Si vine Adina mea si cere renuntarea la urmarirea penala,
dupa ce Stan Bucur a fost spitalizat si operat, dupa o lunga
perioada de covalescenta si traume. Cere in schimb „scuze
publice”!
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Adica sa mearga Bogdan Ioan in piata, unde sa tipe in gura
mare ca nu mai face!
Asta in timp ce tu, daca furi un mar, mergi la inchisoare la
Slobozia! Daca conduci fara carnet, mergi la inchisoare la
Slobozia!
Daca este omul
Imparatului, o
Tentativa
de
Omor
cu
vatamare
corporala
grava, primeste
nup, de la
Procurorul
manjit. ” Scuze
in Public, nu
inceperea
urmaririi
penale”! Asta
este ceea ce a
realizat
Coruptia
in
Calarasi,
o
Justitie care ti
se aplica doar
tie, numai tie si
cu strasnicie!
Modul infect in
care Procurorul
aplica legea, iti
arata
tie
cititorului, cum
de 30 de ani,
Judetul
Calarasi, este
fruntas
la
aranjamente si
procese
manjite, in care
mori la propriu
cu legea in
mana.
Pentru a pune
cireasa pe tort,
la
Calarasi,
Judecatorii
judeca,
insa
printre ei, sunt
cazuri in care
acestia
sunt
sanctionati
pentru grave erori judiciare, pentru fapte incompatibile cu
pozitiile detinute! Ei judeca recursurile!

Adina Consuela, nu a trimis Zeului ordonanta de renuntare
la urmarirea penala, ceea ce a insemnat ca procedua a fost
nelegala, pentru ca a fost incalcat dreptul de a face
contestatie, in termenul prevazut de lege (20 de zile de la
primirea acesteia), desi in Ordonanta se precizeaza faptul ca
s-a comunicat. (Sabotarea corespondentei anumitor
persoane prin falsificarea mandatelor de primire a fost
explicata in episodul cu „Vatafu”, legat de violarea
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corespondentei. Speta tine de coordonarea in Organizatia
Criminala, a sabotarii corespondentei trimisa prin Posta
Romana).
Zeul depune si
acte doveditoare
la
Judecatorie,
unde
se
precizeaza faptul
ca a fost operat,
dar si actele care
atesta faptul ca
suferea si alte
comorbiditati
(asta pentru a
schimba solutia
de renuntare in
cea de continuare
sau de punere in
miscare
a
urmaririi penale
fata de suspect).
Ceea ce a fost o
tentativa
de
omor, cu lovire si
alte violente a
ajuns sa „fie
iertat” de Procuror! La noi ca la nimeni!
Astfel,
pentru
membrii Clanurilor
de Interlopi, legea
este facultativa si ti
se aplica doar tie, cu
intensitate maxima!
Asta pentru ca tu,
esti bun doar sa
platesti taxe, sa
muncesti afara pe
unde poti, cu masca
pe gura, sa aduci
bani acasa, ca ei sa
aibe ce sa pape, la
Hanuri si bairamuri, in dezmaturi cu sutele de membrii, caprioare rotisate si
porci mistreti, vanati proaspat in ziua ospatului!
Toate astea, in timp ce tu, cel care ii tii pe toti, stors de
oboseala muncii, te bucuri sa ai ce pune pe masa, sa
incalzesti casa si sa iti inveti copilul sa scrie, ca deh.., este
pandemie si scoala ioc!

Apara Prim Procuror Banescu Liliana pe numitii Iulian
Iacomi si Ion Iacomi, de parca le-ar fi mama! Mama buna si
iubitoare!
Nu poti intelege legaturile dintre interlopi si Procurori, daca
nu intelegi ce este cu Procurorul prins in „chingi”, cum bine
zicea Ing. Valcu Constantin.
Copacul dorit, poftit, terenurile extravilane, si alte nebunii,
toate se leaga in asa fel, ca tare greu iti mai poti face, datoria
fata de Tara si Societate.
Asa a ajuns Dumitrache, un fermier din Ogoru, sa lupte mai
bine un deceniu, sa caute dreptate in Justitia Romana,
pentru a aplica legea Primarilor Piromani, Ion si Iulian
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Iacomi, Primari care i-au incendiat omului ferma. Un
deceniu in care Banescu Liliana, a luptat cu o ferocitate greu
de inteles, imposibil de descris, pentru a ascunde, a ingropa
si a acoperi faptasii, Ion si Iulian Iacomi.
Procurorul Interlop, este platit din banii tai, insa el apara
exclusiv Clanurile de Criminali care conduc zona, asa cum
Prim Procuror Xenofonte Purcarea, rusinea Judetului
Calarasi, apara Interlopii Calaraseni, cu o darzenie si o
hotarare inimaginabila!

Ion si Iulian Iacomi ,au incendiat ferma vecinului
Dumitrache, pentru a supune, pentru a ameninta familia,
pentru a umili si a le arata ca ei urmeaza, ca le vor da foc in
casa in timp ce dorm.

Asta pentru ca nu vota cu ei, pentru ca sunt hoti, rai, pentru
ca Iacomi in Dor Marunt si Lehliu a adus numai furt,
saracie, mizerie si coruptie.
Toata lumea stie in zona, toti stiu cum au avut loc
evenimentele, faptele se cunosc, iar cei doi baieti care au
fost folositi, au recunoscut faptele, si-au cerut scuze, fapt de
mare insemnatate si omenie. Sa iti recunosti faptele, sa ii
spui pagubitului ca iti pare rau si regreti, ca nu mai faci!
Toti, mai putin cei doi Iacomi. nu au avut nici unul decenta,
curajul si demnitatea de a recunoaste faptele, acoperiti de
Buraga si Banescu Liliana.
„Eu sunt Moldoveam, eu nu fur!”
Iulian Iacomi 2020

Si vine clasarea! Banescu Liliana lasa dosarul sa fie clasat cu
faptasi necunoscuti cand faptasii se cunosc de un deceniu,
cu toate detaliile.
Asa ascunde Banescu Liliana, incendierea Fermei lui
Dumitrache, implicit faptele de naturla penala care deriva.
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deverseaza zi de zi. Sandu Petrisor este un om de afaceri si
este tare greu sa faci afaceri intr-un loc infestat de plosnite
si capuse care-ti stau in spate, care te ameninta cu moartea,
cu rapirea copiilor, cu incendierea.
Asta este Baraganul anului 2021! 1300 cadre MAI, de care
nu suntem mandri, deveniti unelte de oprimare, in mainile
celor cativa. Cei care muncesc cu adevarat, esalonul doi si
trei, cei care nu au nici o vina si nu merita sa fie manjiti de
mizeria Coruptiei de sus, sunt si cei mai afectati si in fapt cei
care suporta pe nedrept consecintele.
Pe site-ul nostru puteti accesa o inregistrare audio, cu
Banescu Laurentiu la taifas, despre Experimentul Lehliu!
https://experimentullehliu.ro/2021/02/07/subordonarea-parchetuluilehliu-gara-clanului-iacomi/

Asa munceste un Procuror cu 2 decenii de experienta, cel
mai apreciat Prim Procuror din Calarasi, cu o imaculata
cariera, SLUGA a Interlopilor Iacomi.

Are probleme sa inteleaga personajele, probabil si din cauza
trecerii prea rapide de la doctrina socialista a PSD la
doctrina Liberala a PNL, sau cum o fi… (adica invers).

Prim Procuror Banescu Liliana, viseaza insa la o casuta
mica, la umbra stejarului, primti de la Iulian, „atentie”,
pentru servicii.

Primar de drept al localitatii Lehliu Gara, Banescu
Laurentiu nu a avut curajul si demnitatea de a sta zid in
fata Clanurilor de Interlopi si a acceptat in liniste
fraudarea alegerilor din Lehliu Gara. Multumit cu putin,
Laurentiu se multumeste cu firmiturile de la Iliuta Vasile.
Important este sa vedem ce parere are Banescu
Laurentiu, legat de Lehlieni! Astfel in inregistrarea de
mai jos, se poate vedea cum Banescu Laurentiu,
considera ca Lehlienii „nu prea inteleg” cele scrise in
Experimentul Lehliu!
Ce nu intelege Banescu Laurentiu, este ca Lehlienii, fie ei
si analfabeti, fie ciobani sau tractoristi, inteleg lumea
politica Lehliana, mai bine decat poate un „cult” sa o
inteleaga.
Cel mai bine, observam aceste fapte la Valcu Constantin,
un om de un caracter exceptional, o adevarata comoara
pentru Lehlieni, un om care munceste si nu sta cu mana
intinsa!
De Sandu Petrisor, se poate spune acelasi lucru. Om de
mare caracter, plateste salarii, construieste, munceste.
Sandu trebuie sa traiasca in fecalele Clanului Iacomi,
termen dur, dar potrivit, o mizerie pe care Buraga Costel,
atunci cand nu cara Politistele la Calarasi la chestori, le
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La festivitati vor participa membrii alesi din „spuma” PSD
Calarasi dar si Paul Stanescu in carne si oase!
Imparatul Imparatilor si Zeu al Zeilor Iliuta Vasile nu a
raspuns solicitarii nostre de a confirma prezenta la Lehliu!
Nu uita, Interlopii vor sa fie
iubiti, apreciati, sa arati
supunere si devotament!
Dupa ce a bagat mai mult de
10.000 de euro in spatiul
Cooperatiei, unde conduce
Domocos si mama lui Rica
(Sef Echipaj ISU Dinca Relu
Aurelian). Sandu (cel care a
renovat de fapt spatiul) va
participa si el ca invitat la
petrecere, unde cel mai
probabil va plange.
Barca Constantin a
preluat cu japca intreg
spatiul la insistentele
lui Iulian Iacomi, iar
Sandu a ramas sa se
judece cu mama lui
Rica si cu Domocos.
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In data venimentului primarul interlop Iulian Iacomi, va
trece aparent intamplator prin zona, pentru a lua apa
sfintita pentru clatiri!
Biroul este aproape gata, are in dotare jaluzele de intimitate
si zone speciale pentru intense dicutii cu plebea! La ora
22.00, pe ultima suta de metri se fac ultimele pregatiri.

Lasata pe ultima suta de metri, sa nu vina Zgaibant (Rica)
sa incendieze localul inaintea sfintirii, Biroul de Deputat, a
ramas sa fie sfintit in cel mai mare secret! Azi la 21.00, a fost
primita confirmarea datei si orei pentru incredibilul
eveniment.

Un Sobor de 4-5 preoti din Slobozia, vor participa la slujba
de sfintire a Biroului Deputatului Barca Constantin,
reprezentant al PSD.
Preotii sunt adusi din Solozia, si este trist ca Preotii din
Calarasi, nu sunt chemati sa participe la aceasta slujba!
Parintele Staicu de exemplu, din Dor Marunt, tine slujbe de
o rara frumusete si este trist ca nici macar Parintele nu este
adus de la noi din localitate! Trebuie sa vina sobor de preoti
din Slobozia! Ca sa intelegi materialul si croiala!

Imparatul Iacomi Iulian,
intemeietor al dinastiei
Iacomi, in tol festiv.
Caricatura incredibila. Va
da tarcoale festivitatii.
Speram ca slujba sa
contina si elemente de
exorcizare si indepartare a
raului, atat de necesare in
zona!
Maine dimineata va fi
petrecere mare la Lehliu!
99.99% va participa si Ilie.

Deputatul ales de
alianta dintre Imparat
si Zeul Zeilor cu
banuti de voturi adusi
in punga, vine la
Lehliu unde ia cu
japca un spatiu in care
nu a mai trebuit sa dea
decat cu lavabila!
Nu are decenta sa
aduca un Preot local,
cheama sobor de
preoti din Slobozia!
Intrebarea
pentru
maine, daca mergi sa
pupi
condurul
Deputatului, care tot
ceea ce vrea este sa faca
o filmare cu sfintirea,
este ce naiba cauta asta
la Lehliu Gara?
Oricum de Lehlian nu
il intereseaza catusi de
putin!
Bogdan Dumitrascu, alta
sluga
a
Interlopilor
Calaraseni,
nu
va
participa
la
slujba!
Doamne Ajuta!

Daca legam actiunile DIICOT Calarasi (cazul cu
indemnizatiile de crestere a copiilor), de cele intamplate in
ultimele doua luni de zile, in zona Lehliu-Dor Marunt,
gasim la Lehliu, comparativ cu nivelul national, cel mai
mare numar de descinderi la mia de locuitori pe unitate de
timp (din ultimii 30 de ani)!
Pe langa unele persoane care au fost sacrificate de Iulian
Iacomi, Petrica Ivascu (SFO Lehliu) si Buraga Costel, in
actiunea DIICOT, actiune strict mediatica care a urmarit
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cresterea prestigiului DIICOT, in vederea reconfirmarii
Procurorilor, exista si victime colaterale.

Astfel avem o serie de fermieri, care se trazesc dimineata la
5.00, cu 15 mascatii la poarta, inarmati cu mitraliere, ce
descind in diverse locatii, cu mandate de perchezitie si
Dosare Penale deschise de Parchetul Calarasi. La o prima
vedere, ai crede ca lucreaza DIICOT si Parchetul Calarasi zi
si noapte, pentru a tine curata zona de banditi!

numitul Iacomi Iulian, zis Imparatul si a reusit sa cladeasca
o serie de afaceri de succes, fara implicarea in mlastina
hotiei din Lehliu-Dor Marunt.
Mai mult, in urma unor neintelegeri, Iulian si Ion
Iacomi, nu cumpara
combustibil de la statia
lui
Rucareanu.
Motivele sunt multiple,
insa este important sa
retii, ca mai toate
Primariile din zona
Lehliu,
cumpara
motorina
de
la
Rucareanu, cu exceptia
celor conduse de Clan(
Lehliu/ Dor Marunt)!
Legat de motivele si
dosarele cu Hali si
Primariile Dor Marunt
si Lehliu Gara, pe tema
cantitatilor incredibile,
de
combustibil
consumat de Clan si
platit de Primarii, in
episoadele urmatoare.
In urma cu cateva zile, se trezeste Rucareanu acasa cu 15
mascati, inarmati pana in dinti, cu mandat de perchezitie si
dosar penal inceput (aflat in cercetare).
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Dan
Rucareanu, la 30 de minute dupa ce vine de la Calarasi,
dupa o zi de perchezitii si declaratii!
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasimai-calarasi/

In acelasi timp, la Mihai Musat in Bucuresti si Dor Marunt,
alte echipe dotate pana in dinti, ca la razboi, cu cagulele pe
fata si mitraliere, au descins in forta, sa caute armele de
distrugere in masa, otravurile si carnea de cerb ascunsa in
frigider.
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Mihai
Musat, despre Fondul de Vanatoare dorit de altii…
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasimai-calarasi/

Mihai Musat si Rucareanu gestioneaza Fondul de Vanatoare
din zona, fond care in urma cu cativa ani, continea mai
nimic, acesta fiind decimat la propriu de braconaj si lipsa de
management. Acum este poftit de altii!
Purtatoarea de cuvant a IPJ Calarasi, doamna Ghiveci
Bianca Mihaela, a confirmat faptul ca la data perchezitiilor
exista deja un dosar penal deschis pe numele celor doi,
ancheta aflandu-se in curs.
Realitatea insa, este ca toate aceste actiuni sunt executate
prin interpusi, pe numele unor persoane legate de Clanurile
de Interlopi din zona si sunt strict realizate cu scopul
destabilizarii echilibrului in zona.
In Dor Marunt, Dan Rucareanu este persoana care detine o
serie de afaceri in zona. In ultimii ani a racit relatiile cu
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O data ce acest fond a fost gestionat corespunzator, numarul
de caprioare si cerbi a crescut simtitor, ceea ce implicit
atrage si atentia, celor care pana acum aveau strict privirile
atintite pe jefuirea bugetelor locale, din primarii si institutii.
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La Hanul Rustic- Hanul Imparatului Iulian, din salariul
modest de primar, se pregatesc caprioare si porci mistreti la
protap dotat cu motor electric. Exista probleme legat de
aprovizionarea cu aceste caprioare si mistreti, asta deoarece
vanatul acestora nu se afla sub controlul Clanului Iacomi,
deci costa. Cele doua gratare, cu motoare electrice cu tot,
din imagine, au un cost de 15500Euro, in conditiile in care
salariul de primar este de 1600 euro/luna.
Este de retinut aspectul legat de partea financiara a
achizitiei a trei porci mistreti, parte care nu este de neglijat
(asta doar pentru o petrecere)!

La Arme si Munitii Calarasi il avem pe Adi Talmaza,
membru al Gruparii Iacomi(care tocmai a terminat de
curatat curtea din Lehliu de rable), dar si pe Petrut (cel cu
caprioarele si iepurasii- vezi episoadele anterioare). Sef
Serviciu Arme si Munitii este Dragan Genoveva, sotia
Liberalului Florin Dragan, apropiat de Raducu Filipescu
(zis Filipe), Eremia din Odobescu, Xenofonte si Clanul
Iacomi.
In toate cazurile apare „pericolul chimic”, braconajul
(caprioara tinuta in congelator) si „otravirea populatiei”!
Mai jos, plangerea facuta de clan chiar impreuna cu
angajatul meu (Paslaru Daniela) si Purcarea Cristian
(Consilierul Personal al Primarului Ion Iacomi, cel cu
violurile si copilul tinut sclav si inecat).

O data ce Fondul de Vanatoare a cunoscut in ultimii ani o
refacere serioasa si urmare a eforturilor lui Rucareanu si
Musat, caprioara obraznica si misterul poznas, au inceput
sa atraga privirile lui Sofian (mare vanator) si a Imparatului
(mare pradator)!

Hartuirea realizata de Clanul Iacomi prin „sclavii” acestora,
pusi in functii publice, au dus la perfectionarea unui sistem
prin care membrii Clanului, folosind informatii relativ
reale, construiesc in fals plangeri (cu aspecte nesustinute
faptic), uzeaza de Institutiile de forta controlate de ei (ITM,
Arme si Munitii, Pachetul Calarasi, MAI Serviciul
Circulatie, MAI Lehliu Gara, ISU, etc) si obtin inceperea
urmaririi penale. Sprijiniti din interiorul acestor unitati ale
Statului Roman, Clanul Iacomi, reuseste inceperea
urmaririi penale, declanasarea de perchezitii, audieri,
aplicare de amenzi, care apoi trebuie sa le contesti luni de
zile daca nu ani, realizand in fapt o sicanare a tintei, menita
clar sa sperie, sa intimideze si sa creeze haos in familia
respectivei persoane vizate.

Aranjamentul Clanului Iacomi in cazul meu, caz in care am
fost amendat „a la Iacomi” de Apele Romane pentru fantana
din curte aprobata tot de Iacomi in 2011! LA Rucareanu,
Musat, si Dan Piza, acelasi mecanism si subiect!
Xenofonte Purcarea, persoana prin mana caruia trec toate
aceste plangeri, imediat ce vin pe linia PNL, pune in miscare
APARATUL PARCHETULUI si demareaza inceperea
urmaririi penale. Este implicat Procurorul/ Judecatorul si
subit, apar mascatii la usa cu mandat de perchezitii la
adrese multiple. Dupa ce te cauta si in chiloti, este imposibil
sa nu iti gaseasca un lantic sau un inel! Atunci au nevoie de
un cantar special, etc.
Cum nu gasesc nimic din cele mentionate, Parchetul tot
gaseste un bidon de „ceva” fara eticheta, sau ceva suspect si
justifica astfel actiunea, in comunicate de presa umflate si
belicoase, asa cum a facut DIICOT Calarasi, in comunicatele
legat de cantitatile de aur si banii, descoperiti la cei arestati
in cazul legat de indemnizatiile de crestere a copiilor (vom
reveni aici).
Dar cum descind mascatii?
Spuneam intr-un articol anterior ca vor exista o sumedenie
de astfel de actiuni, prin care Imparatul incearca sa ii tina
pe toti ocupati si sa le arare pisica! Chiar asta se intampla!
Real, efectul obtinut este total opus celui intentionat! Chiar
daca exista o stare de soc in ziua respectiva si ceva sicanari
legat de dosare incepute si aflate in faza de cercetare, la 5-7
zile distanta exista o mobilizare exceptionala a persoanei in
cauza, subiect al acestor abuzuri. Nimeni in Lacomi Land nu
se mai lasa impresionat de mizeriile membrilor Partidului
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National Liberal, fosti membrii PSD, incununate de
semnatura numitului Xenofonte Purcarea-Prim Procuror, o
rusine a Judetului Calarasi.
Pentru cine il cunoaste pe Dan Piza sau pe Dan Rucareanu
(zis Bugeac), stie la acest moment, ca efectul obtinut este
total invers fata de cel intentionat prin aceste mizerii!
Efectele nu vor intarzia sa apara, mai ales ca cei vizati sunt
agricultori, au tenacitate, hotararea si resursele sa ii
gaseasca pe cei implicati in aceste scheme menite sa
intimideze si sa „tina genunchiul pe gat”.

Clanului. In poza avem 16% din membrii Clanului Iacomi
aflati in zona Lehliu Gara.
Tolstoi scria ca „Hotii care fura de la oameni se aduna
impreuna! Aduna soldati si Judecatori, care sa le pazeasca
petrecerile si orgiile si ei petrec!” Aceasta fraza se potriveste
perfect in Judetul Calarasi si descrie exact ceea ce se
intampla la noi in zona!

O intrebare justa, tinand cont de subordonarea Arme si
Munitii Calarasi, interlopilor din Clanul Iacomi.
Important aici, a retine ca Filipescu a primit si in trecut
porci de la Familia Iacomi, unii transati, Marin Badea
comentand in cateva articole dezmaturile Clanului, cu
vanatul si porcii vietnamezi, atat de dragi lor.
Hotii fura de la oameni si de la copii. Pun in functii
procurori lor, sefii lor de Servicii (nevestele- vezi Dragan),
sefii lor la Politia Locala (Buraga), sefii lor la Spitale si Scoli,
aleg pe spranceana Judecatorii. Apoi angajeaza oameni din
Clanul lor, oameni angajati in Primariile in care ajung prin
frauda, cu salarii platite de tine, ca se le pazeasca Hanurile
si sa le faca serviciile, in timp ce ei stau in palatele lor si
lenevesc in confort, inconjurati de neveste, amante, nepoti
si copii. Si nu vor renunta in veci de buna voie la „putere”!
Mereu auzi de la oameni, ca „Astia au furat destul, sunt
ghiftuiti, daca vin altii, vor fura la fel de mult!”
Din poza de mai sus, poti vedea si intelege, ca nu vor avea
nici o data indeajuns! Nu va fi suficient, indiferent cat fura!
Mereu va trebui mai mult.
Mai multi bani vor fi necesari in fiecare luna, chiar daca
membrii Clanului capuseaza mai toate functiile publice din
zona, pe salarii aberante si job-uri la care nu merg. Cum
banii nu sunt indejuns pentru tine, la ei este la fel! Cu cat ai
mai mult, ai nevoie de mai mult!
Cumperi apartamentul asta, cumperi barcuta asta! Ai
construit o casa, dar vrei sa schimbi gardul, vrei sa schimbi
masina. Cheltuielile cresc, copii cresc repede,vacantele se
intetesc.
Si fiecare are nevoie de propria casa, apoi una din fatele lui
Iulian se marita si sotul acesteia trebuie bagat pe un post
caldut si imbogatit rapid, altfel este neliniste in familie. Si
fata cea mare se marita si ea si acelasi tambalau.
Si copiii lui Ion au copii la randul lor si astia cresc. Copii
cresc si vor avea nevoie si ei de un job cald! Atunci
strangulezi notarul Public si ii iei afacerea. Pui nora in loc,
chiar daca biroul notarial nu este al tau (asa cum se
intampla acum in Dor Marunt).
Si nepotii cresc, iar fiecare are un apetit colosal.Si este doar
Iulian si mai este si Ion si Vatafu si Puschiu.

O mica parte a Clanului Iacomi. Important a se retine
atentia si importanta Drapelului, in toate pozele de Grup ale
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Dar Puschiu are si el copii, nimeni nu munceste, 5 masini si
casa grea! Copiii vor creste si cheltuielile cresc. Baiatul
termina medicina si va avea nevoie de un post de chirurg.
Nu va fi suficient, indiferent cat fura si vor fura, mai mult si
mai mult, pana cand toata zona este ruinata.
Noi muncim mai mult si mai mult, dar venitul nostru scade!
Asta pentru ca Iacomi fura pe toate partile, incendiaza,
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distruge, ameninta si te forteaza sa ii dai tot ce ai si sa pleci,
multumit ca scapi cu viata!
Vom trai normal, cand nu vom mai accepta in posturi
publice hoti si interlopi, cand ne vom opri in a le confirma
fraudele electorale!
Puterea este in mainile tale. Acum cunosti o buna parte din
adevar. Pana acum doar il banuiai.
Tu esti cel care plateste pentru toata distractia, asta in timp
ce nu stii cum sa te zbati, sa pui painea pe masa familiei si
sa incalzesti casa!
Atata timp cat taci, inseamna ca iti place si ca ii accepti!

Nu poti intelege suferinta unui incendiu, decat atunci cand
treci prin asa ceva, iar pentru un agricultor, un truditor al
pamantului, incendierea utilajelor reprezinta o fapta pe care
nu o poti ierta.
In satul Ogoru, Dan Dumitrache nu simpatiza cu vecinii Ion
si Iulian Iacomi. Nu ii sprijinea in mod direct si chiar daca
ii era vecin, avea interese divergente dar si preferinte
politice la fel de opuse, mai ales ca traia alaturi de ei si vedea
ce oameni sunt.
In calitatea de primar aproape doua decenii, deputat si apoi
din nou primar, Iulian Iacomi decide cu fratele Ion Iacomi,
sa aplice domnului Dumitrache o lectie, pe care sa nu o uite
cat traieste, o mustrare prin care sa il falimenteze. Planul
era mult mai larg si presupunea incendierea fermei acestuia
in totalitate.
Reponsabil de executarea planului a fost Ion Iacomi. Astfel
acesta aranjeaza cu doi baieti din Dalga Gara, planifica si
executa la repezeala incendierea Fermei lui Dumitrache.

Ion Iacomi (PNL) primarul piroman

Flacarile mistuie rapid nu numai fanul pentru animale, dar
si multiple utilaje, dauna reala la valoare curenta fiind de
aproape 100.000 de euro.
Mai mult, Iulian Iacomi, ajuns Deputat, a depus eforturi
serioase ca dosarul de incendiere sa ramana cu faptasi
necunoscuti.

Nu poti intelege frumusetea campului, minunatul dar
primit de noi toti, pana nu prinzi vara campul dupa ploaie,
pana nu auzi ciocarlia si mierla, pana nu mirosi iarba
proaspat cosita.
Satul Ogoru, comuna Dor Marunt, un colt de Rai. La cateva
sute de metri in spate ferma incendiata.

In Comuna Dor Marunt in satul Ogoru, in urma cu cativa
ani, a izbucnit un incendiu cu grave consecinte si daune
materiale uriase la acea vreme!
Dan Dumitrache vecinul lui Iulian Iacomi, se trazeste cu un
dezastru la ferma in urma caruia, intreaga familie sufera ani
buni. Ramas cu autori necunoscuti, incendiul a aparut in
mod suspect si fara o cauza reala!
Dauna a fost uriasa, iar fermierul a suferit ani de zile,
muncind sa repare stricaciunile.

Pana in ziua de azi, Ion si Iulian Iacomi nu au avut
demnitatea de a recunoaste faptele.

Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca apa.
Au sapat o sumedenie de lacuri in panza freatica, insa nu au
reusit decat sa raneasca pamantul! Lacurile seaca, mereu si
constant, pestii mor, orice initiativa in acest sens, din partea
celor doi a esuat. Nici macar baltile detinute (cele naturale)
nu au reusit sa le administreze eficient.
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca
pamantul. Au jefuit cam tot ce au putut, insa au renuntat si
la munca pamantului. Este grea iar roada nu le-a fost „din
belsug”. Pret de doua decenii au lucrat si cele 500, apoi 350
de Ha ale Primariei Dor Marunt, date mai apoi apropiatiilor
in lucru.
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca
animalele. Au jefuit si IAS-ul din Ogoru, insa vacuta se
creste greu, iar cresterea animalelor este o activitate grea,
cere daruire si pricepere.
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Astfel a vandut Iulian Iacomi tot complexul la turci, sa
creasca ei vacutele! Dezmembrata in bucatele multe,
aproape totul a fost matrasit.
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca
focul. Au vrut sa ii aplice lui Dan Dumitrache o grava
pedeapsa, o corectie din care sa nu-si mai revina in veci!
Timpul a trecut, insa memoria nu arde. Omul Dumitrache a
ramas pana azi, la fel de om ca inainte, la fel de muncitor si
nu a uitat, dar nici nu a iertat! Efectul obtinut prin
incendierea Fermei a fost tocmai opus celui intentionat.

” Nu este bogat sa stii, cu toate ca a inceput o vila in Arges
la nevasta, pe mal de lac, nu este bogat” Iliuta Vasile (2020).
Insa pana ajungem la colosalul Imperiu al Imparatului, nu
putem sa disociem legatura de suflet si relatia de dragoste,
dintre Scufita Rosie (Iliuta Vasile) si Lup (Iulian Iacomi)!

Si azi, Dumitrache este in Consiliul Local al Comunei Dor
Marunt si se opune cu fermitate hotiei Primarului Iacomi,
insa nici unul nici altul, nu are puterea sa ridice ochii din
pamant, dar nici demnitatea de a cere macar scuze pentru
faptele comise.
Insa ce inseamna pentru doi primari sa incendieze
ferma vecinului? Vorbim aici de un sat cu o mana
ce case!

Crancene batalii se duc pe resursele Judetului, pe functiile
bine platite in care poti plosnita in liniste.

Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Dan
Dumitrache fermierul pagubit. Mai putin important, cine a
stat in masina si cat!

Pentru a intelege mizeria si hotia in care sunt implicate IPJ
Calarasi, DIICOT Calarasi, Parchete si Judecatorii, trebuie
sa intelegi cine le da „osul de ros”!
Osul de ros il da Partidul, cu Ilie si Iulian in frunte.

https://experimentullehliu.ro/2021/02/02/incendierea-fermierilor-a-laiacomi/

Ion si Iulian Iacomi au incercat sa stapaneasca apa, focul si
pamantul si nu au reusit! In calitate de reprezentanti ai PSD
apoi ai PNL, primarii piromani nu au reusit nici macar sa
aduca prosperitate urbei pe care o pastoresc, semanand
doar ura, dezbinare si hotie. Asta a adus Partidul in
Baragan, institutionalizarea hotiei si a coruptiei.

Daca Iliuta Vasile nu ascunde decat parti din Imperiul ce
include o buna parte din Judetul Calarasi la propriu,
Imparatul Iulian ascunde in scheme de o rara complexitate
si frumusete, Imperiul Imparatului! Un simplu functionar
public, Iulian Iacomi, cu un amarat de salariu, a reusit
acumularea de averi care fac la o prima vedere, Holdingul
lui Ion Tiriac, o simpla agoniseala a unui om chinuit si
muncitor.
Geniul Imparatului reiese din faptul ca pana si Ilie crede ca
este un om sarac! Averea Imparatului este atat de intinsa ca
pana si Ilie paleste!
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Pentru a dezlega golaniile din Judetul Calarasi, trebuie intai
de toate sa il lasam pe Dl. Ing. Valcu Constantin sa ne mai
depene o fila de istorie.

Doar asa poti intelege cum astia toti, dar toti, te capuseaza
si iti sug sangele asemeni unor vampiri, cum te fura si te
prostesc, iar daca scoti capul te incendiaza si te demoleaza.
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Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu
incredibile
dezvaluiri
din
Lacomi
Land
https://experimentullehliu.ro/2021/02/01/revolta-lehlianului-valcuconstantin-ep-2/

Nu poti intelege modul in care au fost fraudate alegerile in
Judetul Calarasi, daca nu intelegi mecanismele si
intelegerile care au stat la baza acestor procese de fraudare.
Ceea ce surprinde in mod exceptional este modul in care
PNL Calarasi a pierdut Judetul din cauza lui Ion si a lui
Iulian Iacomi, atat la Consiliul Judetean cat si la
Presedintele de Consiliu Judetean, asta in timp ce l-au
ajutat prin frauda pe Iliuta Vasile si PSD-ul.

Pe de alta parte tot prin frauda au cumparat voturi si au
adus flotanti pentru posturile de Primar, astfel ca au fraudat
alegerile pentru posturile de Primari in Lehliu Gara si Dor
Marunt, dar si in celelalte locatii arondate intereselor lor.
Astfel primar legitim in Lehliu Gara este Banescu Laurentiu
iar in Dor Marunt este Nitulica. Pe scurt PSD a dat primarii
de drept pentru aceste localitati. Iliuta Vasile a acceptat
trocul de a vinde cele doua localitati in schimbul altor
localitati si al postului de Presedinte de Consiliu Judetean.
Iliuta Vasile nu este Presedintele de Consiliu Judetean ales
de Calaraseni. El este rezultatul unui proces deosebit de
complex de fraudare, proces care implica inclusiv elemente
din SECURITATEA STATULUI ROMAN, elemente care
stiau de fapte insa tac complice.
Pana la detalierea faptelor insa, trebuie sa procesezi o serie
de elemente si ca orice interlop inteligent si hot, trebuie sa
analizezi si sa intelegi procesul prin care tu, da chiar tu,
devii o simpla boarfa, iar cu votul tau te poti sterge undeva,
pentru ca oricum nu are valoare (real vorbind).
Vom aprofunda astfel 3 aspecte, in urmatoarele episoade:
•
•
•

Iliuta Vasile nu este Presedintele de Consiliu
Judetean ales de Calaraseni. Dl Barbu este!
Ion Iacomi nu este Primarul ales de oameni, al
Comunei Dor Marunt.
Iulian Iacomi nu este Primarul ales de Lehlieni
al Orasului Lehliu Gara, este Dl. Banescu
Laurentiu.

Pentru a intelege mizeria trebuie asculti inregistrarea cu
bancile si infiltratii in banci si institutii din articolul de mai

jos:

https://experimentullehliu.ro/2020/10/22/imparatul-bilele-zeulzeilor-si-bancile-din-lehliu-gara/

Importanta este partea cu banii si bancile!

Bancile Lehliu Gara: Raiffeisen, BCR, CEC.
Flotantii de la evidenta populatiei. Creditele
agricole, foarte importante pentru Clanul Iacomi!
Transporturile, Taxele pe autostrada, IGPR,
Evaziunea fiscala, Avizele, TREZORERIA.
Personaje: Imparatul-Iulian Icomi primar Lehliu Gara, fost Sef PSD (aug 2020), Petrica Ivascu - Sef
Anaf Lehliu Gara, Buraga Costel – Comandant
Politie Lehliu Gara, Matca - Dna Matei Director
BCR Lehliu Gara
Discutie Reporter si martor pe care il vom numi
Gheorghe, pentru protectia acestuia.
Min 0.00- 12.56 Bancile Lehliu Gara: Raiffeisen, BCR,
CEC. Flotantii de la evidenta populatiei. Creditele agricole,
foarte importante pentru Clanul Iacomi!
Reporter: -Hai, că eram cu ăsta de la evidența populației
care-mi dă în Lehliu câți flotanți sunt. Știi?
Gheorghe : -Cu Lupu?
Reporter: -Nu cu Lupu... Cu iepurașu... Știi?
Gheorghe : -Cu iepurașu... Asta e porecla lui ăsta...care e a
lu contabila...de la evidență...
Reporter: -Care e a lui contabila? Care contabilă?
Gheorghe : -Ăla slăbuț...contabila de la primărie.
Reporter: -Deci contabila de la primărie(Lehliu Gara) are
rudă bagată la evidența populației?
Gheorghe : -La Lehliu Gară...
Reporter: -Păi și cum o cheamă pe contabila asta?
Gheorghe : -Iepurică.
Reporter: -Iepurică... Asa de legati? Deci...și ăsta este rudă
cu el? Ăsta de la evidența populației?
Gheorghe : -E fi-su contabilei de la primărie, ma!
Reporter: -Mamă, frate! Serios, mă?
Gheorghe : -Trebuia să vorbești, știi cu cine trebuia să
vorbești? E unu Florin de la voi din Dor Mărunt.
Reporter: -Da, mă! Ăla șchiop, ăla șchiop.
Gheorghe : -El a fost milițian, l-au salvat ăștia că era pe
moarte în urma unui accident...
Reporter: -Da, mă, știu. E Florin. Dar nu vrea Florin să
dea că-i e frică de împărat. Înțelegi?
Gheorghe : -Știu. Știu...
Reporter: -Am vorbit cu asta...cum o cheamă? Cu
directoarea de la BCR, Matei, știi?
Gheorghe : -Aaaa...pericol! Pericol!
Reporter: -Pericol cu asta, nu?
Gheorghe : -Danger!... Danger!
Reporter: -Auzi! Matei asta, în afară de Sofian, cui îi mai
ține contabilitatea?
Gheorghe : -Atât. Nu, lu Gologan nu, nu cumva să-ți țină
contabilitatea! La început este mieloasă și pe urmă te
belește. Pe urma te...
Reporter: -E belea cu asta, nu?
Gheorghe : -Da.
Reporter: -Am înțeles...Am înțeles...Și bărbatul ei unde
lucrează acum?
Gheorghe : -Nu lucrează nicăieri acum. A fost destituit de
la Primăria Lehliu Sat acum patru ani de zile, până în
patru ani, cu o fraudare de două miliarde. El ținea
evidență în două chitanțiere, unu la tine, unu la mine, unu
îl înregistra, unu nu....
Reporter: -Mamă!
Gheorghe : -Dosar penal...
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Reporter: -Am înțeles. Păi și atunci dacă la BCR o are
împăratul pe asta, la Raifanzen cum e? Pe cine au acolo? Îi
știi pe ăștia?
Gheorghe : -Îi știu și pe ăștia de la Raifaizen.
Reporter: -Și cine? Cine sunt oamenii lor acolo? Că-s
băgați toți...Toți absolut toți sunt angajați de ei. Nu mișcă
nimic.
Gheorghe : -Da. Da, da, da...
Reporter: -Lu’ asta îi spune Matca. Lui Matei îi spune
Matca cică. Ăștia asa îi spun?
Gheorghe : -Matca?
Reporter: -Matca, da.
Gheorghe : -Când mi-a zis ăsta...Bine...A fost chemat pe la
DIICOT, pe la de astea cu furat din piață, pusă, la tine,
Lehliu Sat, nu se puneau 15 cm, se puneau 5, ăsta zicea că
a cărat 50 de mașini, se plăteau 50 de mașini... Niște de
astea așa.... iesea prost... Zice, gata, mi-a trecut! Gologan.
Reporter: -Gologan e ăsta. Gologan ăsta de unde este?
Gheorghe : -E din Răzvani și are parcul auto lângă
Petrom, ai văzut, unde bagi benzină.
Reporter: -Da, da, da. Ala care a avut accident acum trei
ani cu unii din operativii noștri, acolo în intersecție, știi?
Gheorghe : -Nu știu.
Reporter: -Gologan ăsta, ăla care are parcul auto chiar
acolo lângă Petrom, acum doi ani de zile, în intersecția de
la ieșire pe autostradă, a făcut un accident. Avea un Audi
pitic, așa, lăsat jos. Și a luat scuarul, s-a dus.....a lovit un
operativ de al nostru.
Gheorghe : -Nu știu ce operativ....
Reporter: -A lovit un echipaj de-al nostru care venea spre
mine, ăștia nu au acordat prioritate, el avea viteză și a
pleznit mașina, ....au luat-o. Mă rog, nu avea nici pe.....,
dă-l în mă-sa.
Reporter: -Bun! Deci Gologan ăsta din Răzvani, cară și
ăsta de toate.
Gheorghe : -Da. Nu, numai piatră, nisip, balastru. Are
decât o prelată. Reporter: -Da, da, da... Și la Raiffeisen pe
cine au băgați acolo? Care sunt fetele lor? Ce știți de ei?
Gheorghe : -E o fată de la Bălcescu, e băiatul lui Gică carel susține tare pe Iulică...
Reporter: -Stai așa...O fată de la Bălcescu, stai să scriu că
sunt bătrân...o fată de la Bălcescu, cine mai este de-al lui
Iulică?
Gheorghe : -Băiatul lui Gică, ăla care face imprimeuri, era
el pe aici cu cablu, s-a mutat din Călărași, și-a luat casă în
Lehliu, și acum are în spate la Nemeș, de la Piticu a
închiriat, are o asta unde te duci să-ți multiplice hârtii.
Reporter: -Da, da, da, îl știu pe ăsta. Și pe cine mai are?
Deci doi...Mai sunt și alții în afară de ăștia?
Gheorghe : -Și cred că și...nu...aici...nu știu cu noul director
că nu mai e directorul care era odată, a ieșit la pensie și nu
știu acum pe cine a adus. Nu știu cine e director acum la
Raiffeisen.
Reporter: -Ia fii atent că te întreb ceva... Stai că uite am eu
aici, mi-au mai dat alții. Enulescu știi ceva de ea?
Gheorghe : -Enulescu, nu, n-are treabă, nu.... o stiu... e fata
lui Vasilică e de când e Raiffeisen-ul aici.
Reporter: -Enulescu, nu?... Cică e preferata lui Buraga,
auzi, ce am eu aici.
Gheorghe : -Face parte din pocăiți. Știi că ăsta e.....
Reporter: -Da, da, da. Deci Enulescu asta zici că e la
Raiffeisen de mult.
Gheorghe : -Da, e de când e Raiffeisen-ul aici...era Direcția
Agricolă.
Reporter: -Și unde, unde sălășluiește?
Gheorghe : -Stă în Lehliu Gară în apartamentul fostului
milițian, pensionară pe caz de boală, Enulescu.
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Reporter: -Fostului militi...a, ăsta a fost milițian. A-haha...
Gheorghe : -Da....
Reporter: -Cică e preferata lui Buraga. Buraga tratează cu
ea. Ce au ei acolo, bani...
Gheorghe : -Cred. Cred. Cred.
Reporter: -Upur, Upur, de Upur ce știi?
Gheorghe : -Nu știu.
Reporter: -Țugui Viky...
Gheorghe : -A... asta e tot din partea lui Împăratu.
Reporter: -Da? Tot la Raiffeisen?
Gheorghe : -Cred, cred că lucrează, dacă e la Raiffeisen,
sigur Iulică a bagat-o că e fata lui Țugui... Ăla care era la
Ameropa cântaragiu și pe urmă a fost la siloz... în sfârșit...
Reporter: -Uite ce am. Este omul lui Dobre, Brighilă?.... și
Matache.
Gheorghe : -Matache e ăla cu magazinu cum te duci spre
IRTA încolo pe partea stângă.
Reporter: -Și Brighila?
Gheorghe : -Brighila? Nu, Brighilă. Brighilă ăsta a fost
polițist și face parte din corpul de control al ...se duc la
control...al pazei...agreata...al firmei de pază ca milițian,
știi? Si controlează paza la bancă, la..., la...
Reporter: -Și Popescu Alexandru care e pe lista de
consilieri PNL, cine este?
Gheorghe : -Nu știu.
Reporter: -Nu știi nici ăsta...
Gheorghe : -Păi dacă îi văd fața da. Așa după nume nu știu.
Reporter: -Barbu? Gheorghe : - Barbu? La Raiffeisen?
Reporter: - Da. Cumnata lui Barbu. Barbu Mădălina?
Gheorghe : -Barbu Mădălina? Păi nevasta lu....
Reporter: -Spălătoria! Spălătoria!
Gheorghe : -Nu, nu, nu... Barbu Mădălina nu e, mă. Este a
lui ăsta care e consilier sau ce este, a lui Vali Barbu. Vali
Barbu avea o firmă de cablu la voi la Dor Mărunt.
Reporter: -Aha... Vali Barbu.
Gheorghe : -Da. Și acum l-a angajat Iulica....acum vreo
două mandate, care-mi spunea mie că se câștigă banii
greu, el care și-a vândut și apartamentul, în sfârșit...un
neica nimeni.
Reporter: -Da.
Gheorghe : -E coleg de-al meu.
Reporter: -Am înțeles. Anca Niculae ăsta de la CEC? Auzi...
Ia, zi. Scuză-mă!... Zi mai departe.
Gheorghe : -Si e acuma bibliotecar sau nu știu ce e la
Căminul Cultural acolo.
Reporter: -Tot la ei, la primărie.
Gheorghe : -Da, astea toate care le postează... E un bun
electronist, el. A fost cândva un bun reparator de
televizoare.
Reporter: -Asta, Barbu Mădălina asta....
Gheorghe : -Barbu Mădălina lucrează la Călărași din ce
am înțeles eu, de doi ani de zile având-o pe langa el în toate
campaniile electorale pe lângă împărat....
Reporter: -Da. A pus-o la consiliul județean.
Gheorghe : - Da, a luat-o undeva in Calarasi.
Reporter: -Da, prin consiliu județean au bagat-o acum, au
infiletat-o acum.
Gheorghe : -Bravo! Bravo!
Reporter: -Da. În sfârșit... Anca Nicoleta asta de la CEC,
asta care este soția lui Anarhie, care a săpat lacurile la
ăștia... O știi pe Anca Nicoleta? Aia mai grăsuță așa...
Gheorghe : -Tot, e din partea... E tot din partea
împăratului....
Reporter: -Știu, știu că e din partea împăratului. E de la
CEC, e aicea infiletata. Nu a fost lăsată să plece la BCR
cica, că era importantă la CEC.
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Gheorghe : -...Pai acolo...stii că se da credite cu 1% cum era
înainte la Direcția Agricolă....la Banca Agricolă.
Reporter: -Deci soțul ăsta al lui Matei momentan o freacă,
nu face nimic.
Gheorghe : -Da. Min 12.57-19.40 Transporturile, Taxele pe
autostrada, IGPR, Evaziunea fiscala, Avizele. Zeci de
camioane zilnic descarca si incarca marfa la – Lehliu Gara
prin firmele clanului Iacomi.
Reporter: -Și cu ăștia cu transporturile, că n-am apucat
noi să... Cum este? De ce e așa mare mafie că nu sunt așa
mulți bani în joc... nu știu de ce ar face ei să scoată
numerele de înmatriculare de la mașini când trec pe A2
sau... Care e ruleta la ăștia cu transporturile de nu...pe
autostradă?
Gheorghe : -Să nu plătească...ia te uită...nu scoate
numerele, acoperă numerele la trecerea la taxare.
Reporter: -Păi și nu-i oprește poliția? Nu e poliție tot
timpul acolo?
Gheorghe : -Nu te oprește. Nu te oprește pentru asta. Ai
bandă pe unde treci pe unde treci sa opresti dacă nu vrei
să-ți iei...așa zice ,,mi-a luat șefu,,....eu zic ,,băi Cezărică,
vezi ca ți-am luat eu pentru trecerea podului, dar vezi,
astupă numărul,,...
Reporter: -Păi, trebuie să-l astupe cum? Unde-l astupă?
Gheorghe : -Pune pe el un carton și în față, și în spate.
Reporter: -Pe autostradă?
Gheorghe : -Pe autostradă...până să intre la taxare
acoperă numărul. Când ai ajuns ai văzut, sub podul ăla dai
la o parte cartoanele.
Reporter: -Bă, dă-i dracu! Pe față?
Gheorghe : -Da. Reporter: -Păi și practică de mult asta?
Gheorghe : -Păi... E un milion și ceva de dus, un milion și
ceva de întors, nu?
Reporter: -Păi și nu?... alea de la casierie, de la pod, nu
văd?
Gheorghe : -Păi n-are treabă alea. Alea îți dau bonul ție
care treci cu 120 de lei sau cât este trecerea la turism.
Reporter: -Atâta?
Gheorghe : -Da.
Reporter: -Păi și alea nu văd că ăștia trec cu numerele
acoperite?
Gheorghe : -Păi, ... o interesează ceva, nu....zice: domne,
mi-a căzut un carton în față, dar când colo, camera nu
poate să te ia nici din spate că tot la fel e un carton...
Reporter: -Și cum de le fac culoare la ăștia pe autostradă?
Gheorghe : -Spune: este IGPR-ul în parcarea x și atunci
intra pe DN 3.
Reporter: -Deci se anunță...
Gheorghe : -Da...
Reporter: -Am înțeles. Deci se anunță ăștia...
Gheorghe : -Da.
Reporter: -Și de aia nu sunt ei opriți niciodată până la
Constanța și înapoi.
Gheorghe : -Nu. Nu. Nu.
Reporter: -Și astea cu LUX .... ale cui sunt? Cui aparțin
mașinile astea?
Gheorghe : -Ale lui Gheorghiță ăla de la gară, de care-ți
spuneam eu ție, care e cumătrul lui Tărăcilă.
Reporter: -Gheorghiță de la altar? De la Gogoșel.
Gheorghe : -De la Arțari.
Reporter: -A, de la Arțari. Credeam că al lui Gogoșel. Are
și ăla mașini...
Gheorghe : -Păi are parcul lui de mașini. E bogat, dă-l
încolo că a cumpărat jumătate din Ileana, Arțari,
Ștefănești.
Reporter: -Mamă!

Gheorghe : -Are 2 000 de hectare proprietate personală.
Reporter: -Păi și ăștia, oamenii ăștia, ajung în așa hal să
se umilească să dea șpăgi ca să fie lăsați în pace pe
drumuri să care....
Gheorghe : -Păi, ia te uită...nu poți să faci multi bani, dacă
nu-i eviți.
Reporter: -Păi și de asta bagă cincizeci de tone pe camion
de douăzeci de ani în loc de douăzeci?
Gheorghe : -Cine-i oprește?
Reporter: -Pe ei nu-i oprește nimeni, nu?
Gheorghe : -Nu.
Reporter: -Păi aici nu este numai poliția autostrăzii, este și
poliția circulație Călărași. Băgați...
Gheorghe : - Dacă tu ești.... tu zici de cincizeci de tone...
dacă eu ca agent economic, eu, Gheorghiță, am bascula
mea, tu intri pe bascula mea, dar eu îți dau cât trebuie să
fie legal mă, hârtie...
Reporter: -Da.
Gheorghe : -Pai si? Ca e bascula mea. Nu plătesc la cineva
ca să-mi dea exact cât are goală, cât are plină.
Reporter: -Deci falsifică actele din basculă, din cântar.
Gheorghe : -Păi, dacă e bascula la mine în curte... vin la
tine, să fii agent economic, să-mi iei un milion că mi-o
cântărești goală, un milion că mi-o cântărești plină, ca sămi dai o hârtie la mine?
Reporter: -Am înțeles... Am înțeles... Știi că am verificat...
Păi și ce alte măgării mai fac ăștia cu autostrăzile și cu
drumurile? Atâta doar? Cară... Deci ăștia fac fraudă la foc
continuu, cară de, n-au treabă, fără să plătească taxe...
Gheorghe : -Aduce trei mașini și are decât una aviz.
Reporter: -E, na? Și asta fac?
Gheorghe : -Păi, dacă am... în hârtii, la mine la
contabilitate apare un aviz, dar eu bag la tine în siloz trei
mașini pe avizul de azi.
Reporter: -Am înțeles. Adică ce vrei tu să-mi spui este că e
o fraudă totală, un furt generalizat. Cronic...
Gheorghe : -Nu. E aia cu spălare de bani, cum se zice... Deci
apar bani negri de încasat pe trei mașini, dar tu în
contabilitate justifici decât aia, una...
Reporter: -Păi de asta îi spun ăștia Matca mă, lu asta,
pentru că ea organizează, Matei toate angajările de la
băncile in Lehliu și de la trezorerie...Și la trezorerie, fii
atent! Și la trezorerie! La trezorerie acolo pe cine are
împăratu? Min 19.40- 21.28 Trezoreria, ANAF, evaziunea
fiscala, Petrica Ivascu.
Reporter: -La trezorerie, ... ANAF.
Gheorghe : -La trezorerie toate sunt sub oblăduirea lui
Petrică.
Reporter: -Da. Da...și Petrică este cumpărat. Mamă,
mamă, mamă...
Gheorghe : -Acolo avea nevoie la trezorerie, cu viratul
banului, știi că se face plata prin trezorerie.
Reporter: -Da, da... Gheorghe : -Și asta apare, aia nu
apare...
Reporter: -Da. Păi astea...cica toate sunt foarte bine
controlate de Ivașcu. Foarte bine controlate! Adică Ivașcu
e mână de fier acolo pe firmele împăratului. Înțelegi?
Gheorghe : -Da.
Reporter: -Bine. Mulțumesc mult de tot!
Gheorghe : -Dacă politicienii lumii, adică în America,
diplomația sau cum se numește că nu-i democrație, au
suspiciuni de fraudă, ce te mai miră la noi?
Reporter: -Aici nu este fraudă, aici e crimă organizată...e
altceva. Altă încadrare...nu-i fraudă. Frauda e o găinărie!
Frauda o face Hristu Costel, ăștia mai ascund una, alta,
înțelegi? Dar, asta-i crimă organizată mai, asta e
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altceva.... Este o cu totul, cu totul... Este un cu totul alt
animal!

Perdantul net in judetul Calarasi a fost Partidul National
Liberal, tradat si jefuit pe toate fronturile, mai ales de Ion si
Iulian Iacomi. Este drept ca in Partidul National Liberal a
ramas si toata zeama Interlopa Calaraseana. Iliuta Vasile a
tradat partidul (PSD) si a urmarit propriul interes, in zonele
lui si scaunul lui.
Va trebui insa sa dai dovada de rabdare si staruinta, de
perspicacitate si introspectie, pentru a putea intelege cum
au fost furate alegerile „libere” in Judetul Calarasi.

Se poate observa ca in Infratirea, Clanul Iacomi a fraudat pe
aceasta linie cel mai putin, asta si din cauza repulsiei pe care
locuitorii acestui sat, o au la adresa Clanului Iacomi. Insa
fraudarea este multipla si complexa. Tot ce trebuie sa faci
pentru moment este sa evaluezi singur valorile prezentate,
pentru a putea intelege scara fraudarii si procesul, asta
inainte de ajunge la listele cu flotanti, adresele reale ale
acestora si la listele cu buletine!
Poti intra aici sa vezi cu ochii tai cum stau lucrurile.
Selecteza pentru comparatie Comuna Dragos Voda, unde
Gurita este Primar. Acolo, fraudarea „aproape” nu a existat!
https://prezenta.roaep.ro/locale27092020/romania-pv-final

-Dormi linistit Procurorul vegheaza si inregistreaza (pe tine
te inregistreaza)!

Pentru inceput trebuie sa retii urmatoarele:

Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro

Deja se poate observa aparenta anomalie cu un numar
foarte mare de buletine anulate! Ai putea crede ca Lehlianul
turmentat a stampilat „la misto” buletinul! Ei bine afla ca el,
Lehlianul, a fost serios si a votat, insa votul lui a fost anulat
de Clan.
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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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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

FEBRUARIE 2021
19 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Trei decenii de democratie si
Judetul Calarasi trimite in
Parlamentul
Romaniei,
Interlopi incompetenti si hoti,
simple instrumente in mana
Interlopilor Calaraseni. Barca
Constantin fost Director APIA
Bucuresti, pus in functie de
alianta dinte Iliuta Vasile si
Iulian Iacomi, a ajuns de
curand
Deputat
in
Parlamentul
Romaniei
moderne.
Pentru Interlopii Calaraseni,
cea mai importanta activitate a fost pastrarea functiilor de conducere in APIAMADR-AFIR, pe posturi de Director si Secretar de Stat. Asta pentru ca totul se
reduce la bani iar banii se reduc in Baragan la Agricultura si la Fondurile
Europe, implicit la acunderea fraudelor, dar si la „aranjarea” celor care nu
corespund intereselor acestora.

Valcu Constantin- Inginer si
antreprenor, scarbit de clan si
mizeria din Orasul Martir Lehliu
Gara
Continuarea la PAGINA 6

Insa la Motreanu si ceilalti interlopi din Structurile MADR/ APIA si
AFIR vom reveni, Azi Barca Constantin, reprezentant al PSD, o
pagina trista a Istoriei Judetului Calarasi.
Continuarea la PAGINA 2

Procesul de Iacomizare este unul complex si implica compromiterea totala a
Institutiilor aflate in subordinea Clanului Interlop (prin angajarea membriilor
de familie si apropiatiilor), sub tutela functiilor din Administratia Publica,
utilizate ca element opresiv de manipulare, pedepsire si control.
Ieri 27.01.2021 in jurul orei 19.00, pe A2 pe breteaua de iesire la Lehliu Gara,
a avut loc un accident. Unul dintre soferii lui Gigel Curea (Curea Georgel
Antonel), a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, distrugand o parte
din balustrada de protectie a autostrazii.
Masina lui Gigel Curea (SUV-ul) cu nr de de inmatriculare DEA (la fel ca si
camionul), era parcata aiurea, la bifurcatia dintre sensuri (intrare-iesire), intrun loc in care nu avea ce sa caute.
Politistul era peste pod, ocupat cu actele unui sofer oprit la control!
Continuarea la PAGINA 7

In Judetul Calarasi exista o exceptionala
saracie, greu de descris in peisajul
Europei anului 2021. Satul din
Baraganul Calarasean sufera si o data cu
el sufera si copiii, cei mai loviti de
pandemia care le-a inchis clasele, de
coruptia care le tine parintii departe de
ei, plecati in lume sa munceasca.
In Baraganul de azi, doi copii din zece
merg flamanzi la culcare! Unu din doi
copii din Calarasi nu poate intra la orele
online, din diverse motive (lipsa mijloace
tehnice, lipsa curent, lipsa acoperire,
lipsa internet, etc).
Continuarea la PAGINA 10
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aproximativ 200.000 de euro, reprezentand subventia pe
mai multe pachete si mai multi ani, subventie care era data
de EU pentru fermieri.

Nascut om, Barca Constantin este membru al Familiei
Barca din Dor Marunt. Nepotul lui Barca Alexandru ( cel
mai fidel „om” al lui Ion Iacomi). Barca Alexandru este
inrudit cu Fratii Popa, care sunt la randul lor inruditi cu Ilie
si cu Iacomi, prin cumetrii si aliante menite sa intareasca
legaturile de prietenie si alianta intre membrii clanurilor de
interlopi.
Crescut in Dor Marunt, Barca Constantin a ajuns la nivelul
de medic veterinar. De la acest nivel Barca ajunge in postul
cald de Director APIA Bucuresti.
Alaturi de Dumitrascu Bogdan, Barca Constantin a
reprezentat elementul de sustinere a Crimei Organizate
Calarasene, acestia oferind exclusiv suport, in aranjararea
„dusmanilor”. In afara de aranjamente, cei doi Directori
APIA, pusi politic, nu au facut nimic pentru a ajuta
Romania, Ministerele conduse sau Departamentele
Subordonate.
In urma cu cativa ani, cand Barca era Director la APIA
Bucuresti, am solicitat o audienta institutiei, audienta prin
care incercam sa pun capat abuzurilor impuse mie de
Iacomi prin Barca si Dumitrascu, prin care APIA Calarasi se
chinuia sa blocheze subventia fermei condusa de mine.
Blocarea subventiei APIA, trebuia sa reprezinte pentru
ferma mea falimentul si implicit o tinta usoara in calea Fam.
Iacomi, in cautarea de „prade facile” , pentru Clanul aflat in
permanenta crestere numerica si mereu flamand si nesatul.
La acea vreme insa nu cunosteam proportia planului, nici
faptul ca Barca si Dumitrascu erau simple instrumente, bate
proaste prin care Iacomi ardea pe unul si pe altul!
Dupa aproape doi ani de abuzuri, de mizerie, de hartuiri, de
mizerii, in care pana si angajatii APIA Calarasi erau trimisi
cu „teledetectia” ca la plugusor, ajung in audienta la
Directorul APIA Bucuresti, unde incercam deblocarea a
aproape 150.000 de Euro!
Timp de aproape doi ani Baraca Constantin- APIA
BUCURESTI (Director General), consatean cu mine si
Dumitrascu Bogdan Director APIA Calarasi, raspundeau
solicitariilor lui Iacomi Iulian, de a distruge ferma mea,
pentru a o prelua cu fabrica cu tot, pe nimic!
Iacomizarea Baraganului, presupune si lipsa Autoritatilor
Statului Roman, si vorbim aici de Politie, Servicii asa zise
Secrete, DIICOT, Parchete, institutii politizate si inutile,
subordonate Crimei Organizate a Partidului! Asa a distrus
Partidul Judetul Calarasi!
Ajung in audienta la Directorul APIA Bucuresti, atunci
condus de Barca Constantin. La acea vreme nu avea Costica,
parul alb si incaruntit ca acum!
Incep prin a expune problema si a solicita o simpla corectie
in Sistemul APIA, corectie ce necesita acordul Directorului.
Era o speta simpla, care ducea la deblocarea unei sume de
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Barca insa, in timp ce expuneam situatia, cu privire blajina,
imi explica ca el este nepotul lui „Barca”!
„-Sunt din Dor Marunt!…” Stiai?
Continui iar expunerea insa sunt intrerupt din nou de
cateva ori de Costica care se chinuia sa sublinieze ca este din
neamul lui Barca!
Intrerupea orice discutie, dezinteresat total de problema
agricultorului, subliniind apartenenta la Clanul Barca, de
parca era decendent al lui Genghis Khan, fiu al acestuia si
era musai ca eu sa stiu si sa „pup condurul”!
Dupa mai bine de 40 de minute in care vorbeam cu peretele,
Barca Constantin primeste memoriul de aproximativ 80 de
pagini si promite ca va analiza situatia!
Insa situatia era creata chiar de Barca in colaborare cu
Dumitrascu, care aranja mizeria la Calarasi, la ordinul lui
Iacomi Iulian!
Nici pana in ziua de azi nu am primit raspuns sau cel mai
mic ajutor de la Barca, cu toate ca rezolvarea unei astfel de
situatii era chiar datoria lui! Pentru asta era platit! In
schimb Barca Constantin, raspundea Crimei Organizate si
aranja pe unul si pe altul, asa cum acoperea pe unul si pe
altul blocand sanctiuni (pentru prietenii partidului)!
Este important acest aspect pentru a intelege ce va oferi
Barca Constantin, Deputat al PSD, trimis de Judetul
Calarasi in Parlamentul Romaniei sa reprezinte Judetul! Va
oferi nimic, asa cum Iulian Iacomi nu a oferit nimic, in
calitatea lui de Deputat! Mizerie, incompetenta si hotie,
definitia esentiala a Interlopilor Calaraseni, ajunsi in functii
politice!
Am plecat de la audienta cu impresia certa ca am vorbit cu
un perete, cu un scaun, dezamagit, dar cu un pas mai
aproape in a intelege ceea ce se intampla! Aveau sa treaca
ceva ani, pana cand faptele aveau sa se clarifice iar cei
vinovati de faptele de atunci aveau sa iasa in fata sa
povesteasca cele intamplate. Cert este un lucru, Barca
Constantin nu era Director al APIA Bucuresti, era un simplu
instrument.
Nu numai ca nu a facut Barca nimic pentru a ajuta
agricultorul, insa a pus crucea peste mormantul acestuia,
avand grija sa puna si ceva pietre sa nu mai iasa…
Ca orice Deputat sau Senator al PSD, Barca Constantin pune
pe pagina lui de facebook, poze cu Sfinti, cruci si Biserica,
pentru a arata Prostimii, cat de aproape este de valorile
Bisericii!
Politizarea credintei la PSD Calarasi. Vedere artistica cu
valoare de caricatura.
Ca o paranteza, alesii PNL-isti, nu se mai obosesc a alatura
imaginea Bisericii de imaginea lor, chiar daca Lascu
(Primarul de la Nicolae Balcescu) sau Ion Iacomi, inca mai
au nevoie de Preotii Ortodocsi pentru a convinge masele de
pensionari sa voteze cu ei!
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salasluieste in Bucuresti alaturi de Bianca, Asistenta lui Paul
Stanescu!
La alegerile pentru functiile de Primar, Barca nu s-a mai
obosit sa vina in zona sa ajute cu alegerile! Dat afara de la
APIA Bucuresti, o data ce PSD a crapat si guvernul a fost
schimbat, Barca a luptat in Instanta, unde a castigat
procesul, insa tot a fost inlaturat din pozitia detinuta politic!
Bianca, o adevarata zana, a aranjat cu Paul
Stanescu, „inima” PSD, ca Barca Constantin sa fie
propunerea PSD pentru Calarasi!

Barca Constantin cu steagul de gat si cat mai aproape de
Dumnezeu!

In campania pentru
functia de Deputat
din 2020, dar si
dupa
aceasta
campanie, Barca a
alaturat
de
el,
imaginile credintei
in Dumnezeu mai
peste tot!
Barca
alatura
imagine
Icoanei
pentru a suplini
lipsa
sufletului,
pentru a umple
golul Interlopului
manjit, care se
simte vinovat de
mizeriile comise.
Aveam sa cunosc
adevaratul Deputat,
lipsit
insa
de
credinta, de coloana
vertebrala, simplu
„fulg” in crivatul Clanurilor din Calarasi.

Cu exceptia faptului ca este originar din Dor Marunt, Barca
a plecat la Bucuresti de ceva timp. Real el nu reprezinta
Judetul Calarasi, avand aici o casuta mica. Costica

La Ferma Zeului
Zeilor si Imparat al
Imparatilor, stapan
peste
toate
vietuitoarele
si
venerat de toate
orataniile,
Vasile
Iliuta, Presedinte de
Consiliu Judetean si
Presedinte al PSD
Calarasi, in locul
mazilitului
Iulian
Iacomi. Aici a avut
loc intalnirea la care
Vasile
a
fost
inscaunat dar si locul
in
care
Barca
Constantin, a fost
impus
de
la
Bucuresti
pentru
pozitia a doua, la
fotoliul de Deputat de Paul Stanescu (mare iubitor de
Baragan)!
Nu pe criterii de competenta a fost numit Barca! Important
este ca la intalnire a participat Marius Prevenda!
Agricultorul din stanga este Marius!
Putin cunoscut in zona, Marius este o nuca tare, pe care
Imparatul Iulian „a trantit-o de cateva ori insa nu a reusit sa
o sparga”!
Marius a ales sa participe la „o lupta dreapta” satul si el de
mizeria si slugarnicia celor din zona!
Marius a intrat cu bune ganduri, insa avea sa se loveasca de
mizeria corptiei si mizeria umana din PSD! Nu a fost de
acord cu cele propuse de la centru si a ales sa se retraga din
jocul lui Ilie! Atat de scarbit a fost Marius Prevenda, ca pana
si echipa si-a retras-o din Consiliul Local al Primariei Dor
Marunt!
A preferat sa iasa din mlastina plina cu dejectii decat sa
ramana manjit!
Marius Prevenda este „omul total”, cel mai bun prieten al
lui Ilie! Ce nu stie Ilie este ca Marius este si singurul prieten
adevarat pe care il are, insa pe care nu stie sa il aprecieze la
adevarata valoare!
„-Eu nu sunt turnator, eu nu torn pe nimeni!” (Marius
Prevenda)
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In plina campanie, Prevenda ajunge sa nu fie de acord cu
continutul mlastinei PSD-iste! Incep sa apara acuzatii de
blat cu Ion Iacomi
si
puternice
declaratii
care
sustin
parasirea
taberei pe care tot
el a creat-o cu Ilie!

acesta sa iasa la Consiliul Judetean.

Barca a venit in ajunul alegerilor Parlamentare cu bani si a
impartit prin membrii de incredere PSD, bani pentru voturi.
Suparat pe intregul aranjament, Marius Prevenda urla
suparat, ca il va turna pe Barca la DNA, pentru coruperea
alegatorilor. avand probe in acest sens!
Suparat, Marius una spune insa alta face! Nu il toarna inca,
pentru ca el nu este turnator!

Astfel Marius a
ales sa sprijine
doar candidatura
lui Ilie la Consiliul
Judetean, nu si
candidatul
Nitulica
la
Primaria
Dor
Marunt, existand
acuzatii dovedite
clar de blat cu
Iacomi, pentru ca

Ilie este pentru Marius un frate! Asa il trateaza Marius pe
Ilie! Cum il trateaza Ilie?
Pai acum vre-o doi ani, la Ilie la Ivanesti, eu si Marius
Prevenda asteptam sa scriem facturile pentru graul livrat
catre holdingul lui Ilie. La masa de discutii cu Secretara lui
Ilie era Marius. fara a sti ce pret sa ii puna pe tona de grau,
Marius il suna pe Ilie, care era acupat rau la acea vreme! Ilie
nu ii raspunde la telefon! Asa ca suna asistenta si imediat ii
raspunde Ilie, fara ca acesta sa stie ca Marius este langa
Maricica!

Ar da Marius Prevenda dovada de mare barbatie si curaj,
daca ar iesi public cu dovezile legat de banii dati pentru
voturile din Dor Marunt, voturi cu care Barca a iesit
Deputat, chiar daca banii pentru aceste voturi sunt banii
lui…..
Trist este ca Barca nu a venit la Dor Marunt sa se implice si
la alegerea Primarului, pentru ca trocul era sa iasa Ion
Iacomi la Primar iar Ilie la Consiliul Judetean! Asa ca
Marius se retrage din jeg, nu insa inainte de a incasa toate
acuzatiile de blat din partea la toti!
Singurul om care a ramas in picioare din Echipa PSD Dalga,
Marin Zolceag, plateste scump curajul si indrazneala de a
lupta importiva Imparatului. Iulian Iacomi a aranjat la
Calarasi sa aiba parte Zolceag de un Judecator „ales”, astfel
incat sa fie grav pedepsit, pentru curajul de a se importivi
Imparatului.
Marin Zolceag este si persoana care detine spatii de
alimentatie publica, concurenta directa a Familiei Iacomii
care detine Hanul Ristic (cu limbrici) si alte spatii prin
alianta ( de exemplu La Partid) si altele. Ion Iacomi a jurat
ca ii darama tot, il demoleaza si il muta din localitate!

Marius pune mana pe telefonul asistentei si ii reproseaza lui
Ilie” – Deci mie nu-mi raspunzi!”
Asa il trateaza Ilie, pe cel care a stat langa Ilie la greu si i-a
fost alaturi ca un frate!
Dar Ilie nu este rau, Ilie este un supravietuitor, unul care nu
stie sa piarda! Cel putin Ilie are suflet, sau parti din el,
Imparatul l-a pierdut de mult!
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Ajuns Deputat, Barca Constantin cu toate ca nu are nimic
de a face cu Comuna Dor Marunt, unde a dus doar
dezamagire si mizerie, suparare si ceva bani pentru o mana
de voturi, Barca are nevoie de un birou!
Nu se duce Barca la Oltenita sa caute birou, nu se duce la
Calarasi, nici la Fundulea! Vine al meu Costica la Lehliu
Gara, Oras Martir, jefuit de 20 de ani de elitele locale, in
frunte cu Iulian Iacomi si Ion Iacomi, care au jefuit si distrus
aproape tot! A mai ramas ici-colo cate ceva!
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Nu se duce Barca sa caute un apartament, el ravneste la ce
nu poate in mod normal avea! Biroul Cooperativei, spatiu
aflat in Gestiunea mamei lui Dinca Relu Aurelian zis Rica
(cadru MAI- ISU) si a lui Domocos!
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la Iulian care apeleaza la Domocos, care il aranjeaza pe
Sandu.
Poftind la spatiul omului, care platise deja spaga, atat catre
Domocos cat si catre Mama lui Rica, incepe sa fie sicanat de
proprietar, care ii interzice acestuia sa mai ocupe spatiul, o
data ce Iulian Iacomi intervine, pentru a ajuta prietenul
Barca Constantin, „soldat devotat”, in cautarea unui spatiu
curat!
Buraga Costel (Sef Politie MAI) de cealalta parte, pus tot de
Iulian Iacomi, trimitea catre Ibitza, aproape zilnic
amenintari scrise sa inchida omul barul, sau va suferi grave
consecinte! Dar nu aplica Buraga legea la toti! Legea este
doar pentru unii, nu pentru toti!

Cooperatia, singura care mai detine inca, niscaiva
maruntisuri de praduit! In acest ceva se incadreaza si
cladirea de mai jos

Cladirea in cauza, a cooperativei, subiect al luptei
Interlopilor Calaraseni
Cladirea, o constructie lasata sa se degradeze, ca de altfel
toate cladirile detinute de Centrocoop, ajunge subiect de
lupta intre Clanuri!
Patronul Ibitza, Sandu, mai iute de picior, fura startul
competitiei si aranjeaza cu Mama lui Rica si Domocos,
inchirierea unei parti din spatiu, loc in care incepe sa
amenajeze un „fel de restaurant”! Iulian Iacomi ocupat cu
fraudarea alegerilor, pierde din vedere evolutia
evenimentelor, si se trezeste, ca dupa alegeri, obiectivul lui
Sandu este aproape gata, acesta reprezentand o amenintare
directa pentru LA Partid si pentru celelalte obiective de
alimentati publica controlate de rudele lui Iacomi sau
afiliati!
Vine si Barca Constantin, care in cautarea unui spatiu
pentru Biroul Deputatului Barca Constantin, pune ochisorii
pe spatiul luat de Sandu! Asa ca apeleaza Barca Constantin

Interlopii il trimit pe Denis Deputatul, o alta „faptura” din
Lacomi Land, asta singurul care se avea bine cu Sandu si
putea vorbi preluarea contractului! Si vine Denis, care il
convinge pe Sandu sa renunte la contractul de inchiriere,
urmand ca Sandu sa se lupte in instanta cu Mama lui Rica
si Domocos!
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Nu stie Imparatul ca „spaga” pe care o primeste pentru alte
obiective, vine chiar de la cei mai mari dusmani ai lui! Cand
va afla va fi oricum prea tarziu! Lumea Intelopilor
Calaraseni este deosebit de cruda!
Cateva zeci de adrese a trimis buraga pentru ca Ibitza sa nu
deschida restaurantul! asta in timp ce La Partid era deschis
pana la 24.00, fara masti, fara distantare, fara…..
Pe site-ul nostru puteti accesa cateva fisiere audio
interesante: discutia cu Sandu, om de afaceri din Lehliu
Gara, Buraga, fetitele si Chestorul caruia noaptea ii place sa
se joace cu Politistele de-a Vardistii, Sofian piromanul frate
cu Ionica Piromanul, doua astre pe cerul Orasului Martir
Lehliu Gara: https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasiesenta-mizeriei-social-democratiei/

Costica are principala calitate de a fi o carpa, un sclav al
Interlopilor si nu putem afla asta mai bine de din mesajul
trimis de el, mesaj trimis in urma acuzatiilor in care Hienele
MADR, impreuna cu Ion si Iulian Iacomi, cu Motreanu si
spuma PNL, incercau sa ne falimenze, tentativa esuata, ca si
celelalte!
Noroc cu Bunica inimoasa si darnica!
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu
mesajul lui Barca Constantin trimis prin terti (apropiati) in
calitate de DIRECTOR APIA BUCURESTI
https://experimentullehliu.ro/2021/01/31/psd-calarasi-esenta-mizerieisocial-democratiei/

-Nu el, Ministrul si altii………

Indiferent ca sunt trimisi de PNL sau de PSD, Judetul
Calarasi trimite la Bucuresti numai Interlopi!
Barca Constantin si Bogdan Dumitrascu reprezinta esecul
Partidului din Calarasi!
Barca va aduce pentru Judetul Calarasi ceea ce Iulian a adus
pentru Judet, adica nimic!
Citatul zilei: „-Eu sunt Moldovean, eu nu fur!” Iulian
Iacomi 2020, la Valcu in fata.

Valcu cu cafeau adusa de mine, dimineata la raport.
Consuma cu zahar si lapte de la Bulearca (masina de cafea
din spate ca aia de la intrare nu face cafeaua buna :-))

Asa a ajuns Deputatul Barca Constantin, cu ajutorul lui
Iulian Iacomi, sa puna mana pe un spatiu fierbinte pentru
biroul PSD!
In timp ca Barca avea oameni si dadea cu vopsea lavabila,
Imparatul Iulian privea din dusterul Primariei, peste drum
evolutia lucrariilor, partial ingrijorat!
Nu a gasit Barca un amarat de spatiu in tot Judetul Calarasi,
a fost nevoie ca insusi Imparatul Iulian sa traga sforile!
Pentru acest spatiu chiar si dusmanii Imparatului au
complotat, sa indeparteze pericolul Ibitza, care putea
destabiliza echilibrul profitului in Lehliu Gara!
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Valcu Constantin este cunoscut de toata comunitatea din
Lehliu si imprejurimi. Nimeni nu ii poate reprosa domnului
Valcu, ca tine cu unu sau cu altul, insa este momentul ca
adevarul sa fie spus.
Cu sinceritate, Valcu Constantin scoate adevarul la
suprafata in marturii document.
Adevarurile rostite de Valcu, legat de Crima Organizata din
Calarasi, jocurile de interese, miciile gainarii dar si crimele
comise, Clanurile de Interlopi si multe altele, sunt pe alocuri
dureros de apasatoare. fiecare fraza taie mai rau ca sentinta
data de Judecatorii Calaraseni, fiecare subiect trezeste
lacrimi.
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Insa cum putem oferi
un viitor mai bun
copiilor
daca
nu
spunem adevarul si
mentinem coruptia sa
conduca destinele a
zeci de mii de oameni!

Iacomi scoate bani la negru si din handelul din fosa ta!

Valcu si-a invatat
copiii sa munceasca,
nu a furat de la nimeni
si munceste 12 ore pe
zi, in frig si zapada.
Daca avem ceva de
aratat copiilor este
chiar conduita oferita
de Valcu. Munca,
seriozitate si respect
pentru cei din jur!
„Dingo” cum este cunoscut in lumea interlopa Calaraseana,
avand
numele
conspirativ „Nea
Marcel”,
Valcu
trezeste emotii
mai mari decat
inscaunarea
Imparatului, cu
fiecare articol in
care apare.
Pr. Dr. Ing. Ec.
Danga Mircea se
pregateste sa dea
examenul de
licenta in „Tehnici
Manageriale
Avansate”
Caricatura haioasa

Cum functioneaza sistemul politic la dor Marunt si din Nou
Jean Ivanescu, „ala cu c—tul”!

Pe site-ul nostru puteti accesa fisiere audio cu inregistrari
de mare importanta! Danga Mircea si Imparatul, la taifas.
Planul si tentatia Imparatul si Scufita multicolora, o vesnica
poveste de dragoste si sincera!

In mod normal,
Agentul de Politie
trebuia sa stea la
locul accidentului
si sa ajute la
fluidizarea
traficului, tinand
cont de faptul ca
ninge si este polei,
vizibilitatea este
redusa, iar zona nu
este
marcata
corespunzator!
Mai
mult
accidentul este in
curba, partial pe
carosabil cu un
camion incarcat si
partial inclinat in
sant, sprijinit doar
de parapentul fara

https://experimentullehliu.ro/2021/01/29/revolta-lehlianului-valcuconstantin-ep-1-din-10/

de care intra in sant.
La fata locului 4 soferi ai lui Curea si Gigel Curea inghetat
complet, de abia mai sufla.
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Targul de animale al Orasului Lehliu Gara a fost daruit de
Iulian Iacomi bunului sau prieten Gigel, pentru slugarnicia
de care a dat dovada (5000m2). Lehlienii au ramas sa vanda
animale si cereale pe strazile Orasului, care pe unde apuca.
Curea a facut pe terenul Targului Orasenesc un adevarat
parc de distractii unde Clanul Iacomi chefuieste alaturi de
prieteni, angajatii ISU si aliati. Terenul jefuit al Orasului, a
ajuns loc de parcare pentru camioanele lui Curea! Drept
rasplata pentru daruirea si devotamentul de care a dat
dovada, pentru prietenia sincera si curata, sotia lui Curea,
lucreaza in cea mai performanta sectie din Spitalul Lehliu
Gara- Sectia de Ginecologie, unde pana acum cateva zile era
sub atenta supervizare a Dr Culea (obstretica ginecologie).

Gheorghe Catalin- ISU Lehliu Gara si Iulian Iacomi,
incununate de zeci de gratarele si baute la Targul de
Animale, daruit lui Curea de Iacomi.
Gigel Curea, rezolva ca la Lehliu problema! Ajunge imediat
la locul accidentului si ia legatura cu Agentul de Politie de
pe sectorul Autostrazii A2 (pe tura). Promite rezolvarea
rapida, asa ca Agentul ramane totusi la 800 m distanta
aparent in zona!
Trei membri PNL care au
distrus Filiala locala a
Partidului
National
Liberal prin coruptie,
clientelism si jaf

In acest fel, nu este
nimeni intrebat de
daunele
de
la
balustrada autostrazii,
nu sta nimeni sa
fluidizeze si sa asigure
siguranta
traficului
(avand in vedere ca
saua si capul tractor
sunt inca pe carosabil).

Gigel Curea este cel mai devotat si supus om a lui Iulian
Iacomi, om de afaceri si in acelasi timp Interlop!
Curea este un interlop marunt, cunoscut pentru spagile date
pe A2 in vederea inlesnirii tranzitului de camioane (printe
altele), bland cu familia, dar care-si bate joc de angajati si
nu ii plateste. Celebrele culoare de pe A2 nu sunt straine de
Gigel, care participa activ la schema!

Nu se verifica timpii de
condus,
licenta
si
tahograful
si
asta
pentru ca Gigel Curea
este parte a Mafiei
Autostrazii si are parte

Gigel Curea

Printre altele, Gigel detine si o
firma de transport, SC Deea
2005 SRL. Pe firma are
camioane si cara cu o cifra de
afaceri de 500.000 euro/an,
tot ce prinde. Tinand cont ca
produce 0.5 mil euro/an cifra
de afaceri, nu poti concepe ca
omul nu este capabil sa
plateasca salariile celor 6
angajati (cat a avut in 2019
spre exemplu)!

In bunul obicei, Gigel Curea a mers imediat la fata locului
unde a sunat Agentul de pe A2 sa stea deoparte ca rezolva
el! Astfel Agentul de la Circulatie a ramas la 600m distanta,
pe refugiul din fata Sediului de la Drumuri si Poduri, unde
controla actele la diversi!
Din informatiile avute, serviciul de asistenta ISU nu a fost
accesat (oficial), cu toate ca exista la Lehliu Gara o macara
specializata, cu oameni pregatiti, capabila sa ajute la
repunerea pe carosabil a camionului.
Pe Gigel Curea il leaga o prietenie sincera de Bratu Stan
Florin (omul Imparatului de la ISU Lehliu), de Lt. Col
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de tratament preferential.
Astfel, Gigel Curea a vorbit la Bucuresti, sa vina repede o
macara si la mica intelegere sa scoata camionul in liniste!
Echipajul de Politie trebuia sa stea langa accident si sa
asigure balizarea corecta, semnalizare zonei si sa asigure
fluidizarea circulatiei in zona de ingustare a benzii si sa
ajute la gestionarea traficului la sosirea utilajului chemat in
graba din Bucuresti! In timpul operatiei de ridicare si
scoatere a tirului, agentii de la autostrada trebuiau sa
asigure siguranta participantiilor la trafic, tind cont de
conditiile de trafic si de faptul ca era noapte si camionul
statea rezemat in parapet!
Gigel nu vrea sa se afle modul murdar in care rezolva
accidente cu daune, astfel ca tot noi vom plati din propriul
buzunar reparatiile bretelei avariate! Prin ascunderea
accidentului, Gigel Curea scapa de inregistrarea oficiala a
accidentului, scapa de plata daunelor pentru repararea
bretelei, de implicarea firmei de asigurare pentru scoaterea
camionului pe carosabil, adica iese ieftin, doar cu o mica
atentie data unde trebuie, dupa bunul obicei. In fapt nu este
pentru prima data cand daunele parapetilor de pe A2 nu
sunt platite de faptasi. Ele raman in sarcina celor care
administreaza autostrada.
Gigel Curea este cunoscut in Organizatia Iacomi ca „Vasalul
Imparatului”, cel care da mereu si constant „cotizatia”! Este
un vasal bland care se achita constant de datorii catre
Imparat si cel mai important ii ramane supus.
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Camionul pe marginea bretelei, partial pe drum ( ne cerem
scuze pentru calitatea pozei insa ningea)
Dupa 4 ore de la impact, camionul este scos din parapet si
carat la Gigel in curte, unde de dimineata de la 7.30 a
inceput sa demonteze partile avariate la impact.!

Gigel este un om lipsit de coloana vertebrala, incapabil sa te
priveasca in ochi, pus doar pe furt, jaf si hotie.
Asa a ajuns Gigel sa nu plateasca angajatii luni intregi si sa
fie actionat in instanta pentru escrocherii!
Angajat al SC Deea 2005 SRL, abuzat si amenintat de Curea
Gigel, a ajuns tocmai la Bucuresti sa caute dreptatea!
Gigel Curea angajeaza soferi cu contract, le da o copie de la
contract pentru a fi aratat daca sunt opriti in trafic si apoi le
desface contractul de munca pentru a nu plati taxele catre
Bugetul de Stat. Schema este facuta cu sprijinul ITM
Calarasi care o data sesizat, tot la petent tipa! Apropierea
dintre Clanul Iacomi si Ciorapul ( Stan Ionel) Director ITM
dar si de Gogosel (Dumitru Nicolae) este clara si nu o mai
neaga nimeni. ITM Calarasi functioneaza exclusiv ca o
unealta de opresiune a PNL, actionand discretionar, la
bunul plac al Interlopilor.

Camionul la reparat, pe repede inainte!
Este foarte important a se retine ca Gigel Curea a refuzat sa
ofere clarificari legat de tentativa de ascundere a
accidentului de ieri, motivand ca are treaba!
Iacomi Iulian a reusit in 15 ani de primarie sa adune langa
el, cand la sanul PSD, cand la cel al PNL, toata mizeria si
Interlopii din Judet. Gigel Curea este exemplul clar al hotiei
si menerniciei aceste Organizatii Criminale, care acum
opereaza sub emblema Patridului National Liberal!

Prin aceasta schema Gigel Curea face economii anuale de
pana la 50.000 de Euro, insa angajatii se trezesc ca nu au
platite contributiile sociale!
Azi cazul lui Vasile, sofer abuzat la Curea, abuzat apoi de
ITM Calarasi!
Este important sa intrelegi de ce controlul unei institutii
(ITM), necesita o relatie de vasalitate/ sclavie cu Clanul care
controleaza institutia.
ITM Calarasi a amenintat prin Inspector, ca tot el va fi
amendat, pentru ca a lucrat fara contract!
Vasile mai avea nevoie de cateva luni sa iasa la pensie, dupa
o viata de munca! Gigel Curea si-a batut joc de toti soferii,
chiar si de cei ramasi azi!
Asa face Gigel Curea bani in Lehliu Gara!
Doamna Violeta Curea, sotia lui Gigel, a primit un post cald
la Spitalul Lehliu Gara, la sectia de Obstretica-Ginecologie,
cea mai moderna si dezvoltata sectie din Cocina Lehliu
Gara! Pe sectia de Obstretica-Ginecologie Dr Culea! Doar ce
a iesit la pensie Culea…..Doamne Ajuta!
Insa despre sectia de Obstretica-Ginecologie a cocinei
Lehliu Gar in episodul viitor, destinat exclusiv focarului de
infectie din spitalul Lehliu Gara.
AL 7.30 se apuca Gigel al meu sa scape de partile
accidentate ale camionului! In graba soferul defriseaza tot
ceea ce este spart la camion!

Daca vrei un loc de munca cald, mergi la Gigel Curea si te
rezolva el!
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Nimeni nu vrea sa accepte responsabilitatea situatiei grele
din Judet! Prefectul Judetului Calarasi, General Stoica
Marian, este foarte ocupat sa acopere faptele membriilor
Partidului pe care il reprezinta, pentru a mai avea timp sa
inteleaga faptul ca atunci cand la nivel de Partid, acoperi
fapte de coruptie exceptionale, cineva suporta consecintele!
In general, cei care sunt primii care se lovesc de realitatea
Calaraseana, sunt cei slabi si vulnerabili: copiii si cei
varstnici!

In urma fantasticei actiuni a DIICOT care a vizat
„Gruparea” destructurata deja de trei ori (cei cu
indemnizatiile de crestere a copiilor), am fost la biroul
DIICOT Calarasi, pentru a lua un interviu Prim
Procurorului Neagu Madalina, Sef al Biroului DIICOT
Calarasi.

Proc. Neagu Nicoleta

Ce nu intelege distinsa Doamna Procuror, este ca politizarea
DIICOT, subordonarea activitatii Clasei Politice formata
din Interlopi, transforma Justitia in unealta opresiva, prin
care doar cei slabi si bolnavi cunosc litera legii!
Cu ceva zile in urma Proc. Neagu, tocmai declinase catre
Xenofonte Purcarea un dosar greu de Crima Organizata
Politic, chiar daca implica o sumedenie de fapte penale
specifica Crimei Organizate, adica de competenta DIICOT,
dosar dat cu faptasi cu tot (sa le fie usor)!

Partidul a vrut sa faca o importanta operatiune de imagine
in care trebuia sa arate cum muncesc serviciile pentru tine,
asa ca in prag de alegeri au facut circ si panarama!
Asa ca am mers la Calarasi, unde dupa cateva tentative
nereusite, cu insistenta, reusesc sa patrund in castelul
DIICOT!
Mutat in cladirea superb construita undeva la 1900 in stil
bizantin cu influiente turcesti, trei birouri se deschid din
micul hol de la intrare.
Intru la Procurorul SEF, Neagu Nicoleta, timid, dupa ce in
prealabil, sint decablat de tot ce inseamna electronica.
In biroul generos, o Zeita in loc de Procuror! Socat initial de
interlocutoare, mai timid din fire, incep a analiza ordinea,
curatenia si stilul biroului. Biroul mare, liber de hartii, iar
distinsa doamna procuror, tocmai venise de la bara unde
probabil a mai trimis 3-4 neafiliati la „bulau”!
Doamna Procuror nu a vrut sa ne acorde un interviu, insa
subiectul arestarilor mamelor cu 7-10 copii acasa, o deranja
vizibil. Cand am atins subiectul saraciei din Judet, a copiilor
care merg flamanzi la culcare, multi in frig, numai atingerea
subiectului sau orice posibilitate, de a corela activitatea
DIICOT de acoperirea Mafiei politice Calarasene, a inchis
orice canal de comunicare!
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Interlopul incendiaza ferma omului, Procurorul ascunde
faptele, dauna ramane iar Procurorul si Ofiterul de Politie
ascunde faptasii. Omul concediaza angajatii si inchide
activitatea. Interlopii castiga iar angajatii fermierului pleaca
in lume (ramasi fara scopul muncii in urma incendiului) sasi caute norocul in alta parte! Acasa raman bunicii, batrani
si bolnavi cu minorii, tristi, cu lacrimi in ochi si suflete
sfasiate, tanjind dupa scoala si parinti! Interlopul chefuieste
si petrece, Procurorul este medaliat si laudat, Seful Politiei
facut Cetatean de Onorare, iar copilul flamanzeste si sufera!
Interlopul tine copii lui la san, iar cand cresc, le da loc de
munca in Politie si la Pompieri, ii tine aproape si jefuind pe
cei ramasi acasa, straini lor, le face case si se inmultesc, se
inmultesc! Procurorul orb nu vede hotia, nu vede coruptia
si incet, incet, orbeste si surzeste la hotie si furt. Acesta este
circuitul Coruptiei in Calarasi, taram jefuit cu ajutorul
catorva Procurori manjiti de duhoarea coruptiei. (detalii
legat de caz in episodul urmator cu Buraga, Primarul
Piroman- Ion Iacomi si Procurorul manjit)
Primul om in Calarasi- Prim Procuror Xenofonte Purcarea
In jur de 60 de plangeri penale, cateva mii de pagini, sute de
poze, inregistrari audio si video, documente si alte dovezi au
ajuns in mana Prim Celulei Albe a Judetului Calarasi, in
calitatea lui de Prim Procuror- Xenofonte Purcarea. Toate
plangerile documentau fapte de coruptie, complicitate la
omor, infractiuni economice, toate fapte antisociale, grave
si dovedite cu lux de dovezi si amanunte.
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Marin Badea a inceput in forta cariera de Interlop. A gasit
sa se tranteasca la lupta dreapta cu Prim Procurorul
Calarasiului, in articole in care stergea pe jos cu Magistratul
pur.
Cu timpul a inteles ca toate plangerile penale ajung la Prim,
iar Xenofonte poate decide daca dai cu pix-ul sau nu, daca
esti arestat sau urmarit penal! Incet, Badea a inteles ca nu
este bine sa te legi de Prim, mai ales cand tu esti manjit! Insa
mostenirea lasata, merita „o citeala”! In articolul de mai jos
poti intelegea setea si talentul lui Badea Marin, copita
clanului Iacomi a PNL si a celor care platesc pentru
manjeala- Ziaristul Simbrias Badea Marin.
Puteti citi intreg articolul accesand adresa:
In ultimul an, a lucrat Xenofonte intens, insa in stilul
specific! Tot ce tine de lumea politica Calaraseana corupta,
nu se incadreaza in cadrul unei plangeri penale! Adica
faptele nu ii sunt clare!
In consecinta, incepe Xenofonte sa trimita zeci de dosare
catre petent (adica noi), Iacomi intercepta si copia
plangerile, Xenofonte le zapacea de nici el nu mai stia pe
care le citeste si pe care nu!
Din 60+ plangeri penale, Xnofonte nu gaseste niciuna
demna de atentia prestigioase Institutii a Parchetului
Calarasi. La fiecare trimite un ravasel, rupt nervos, pe
jumatate de pagina A4, ravasel pe care Purcarea scrie cu
litere marunte ca ” nu prea-i clar”!
DNA Bucuresti le trimitea (dosarele) la DIICOT Calarasi,
DIICOT Calarasi la Xenofonte, Xenofonte la noi si noi din
nou la Xnofonte cu mici modificari, dar cu un nou ciclu la
DNA, la DIICOT si iar la Xenofonte la Parchet! CSAT la
DNA, DNA la SIJ, SIJ la IPJ Calarasi, si tot asa!
A fost pentru Xenofonte un an asa de greu, ca a incurcat
Xenofonte plangerile, de multe nici nu le -a mai deschis!
Insa nu poti sa mergi la un Procuror sa il intrebi daca este
manjit de Crima Organizata! Va spune ca nu este, ca este
cinstit si traieste din salariu.

https://marinbadea.ro/linia-fierbinte-283/?print=print

Pe data de 08.09.2020, Ion Iacomi (mai bine zis un apropiat
al acestuia, care stie sa scrie) a trimis o plangere de doua
pagini catre Xenofonte Purcarea, in care spunea ca Cezar
Petrescu a primit bani de la Scufita Rosie (Iliuta VasilePresedintele de Consiliu Judetean) pentru a corupe
alegatorii! Se apropiau alegerile si stia Ion Iacomi ca
Xenofonte Purcarea va fi foarte receptiv la „nevoile
clanului” si se va arunca pe parat ca un tigru!
Plangerea de 265 de cuvinte, scrisa marunt, era o hartie cu
care in mod normal te stergi de noroi pe ghete!

Dar daca il lasi pe el sa arate singur ca este corupt! Daca il
lasi pe el sa se exprime, sa iti scrie el cu mana lui ca este
manjit?
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cuprim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marinbadea-ep2/

Xenofonte Purcarea este singurul Procuror Calarasean care
a acceptat acoperirea faptelor de coruptie a Crimei
Organizata Politic, indiferent de preferintele legat de
culoare sau nuanta. Pe nimeni nu a protejat Purcarea mai
mult decat faptele de Coruptie ale Gruparii Iacomi.
Pentru a salva Imparatul de la puscarie, Xenofonte a
sacrificat doi magistrati, care au platit cu postul, o data ce
Iulian Iacomii a fost albit si lasat slobod. Ulterior,
Xenofonte a primit inapoi la Calarasi, magistratii aruncati
de CSM pentru grave fapte incompatibile cu functia
detinuta.
Articolul Șoc la Parchetul Județean: Elena-Antoneta
Nestea se întoarce în magistratură scris de Marin
Badea:
https://marinbadea.ro/soc-la-parchetul-judetean-elena-antoneta-nestease-intoarce-in-magistratura/

Iulian Iacomi Presedinte PSD Calarasi, mazilit si descoperitor
al frumusetii Liberalismului bolsevic

Xenofonte, inebunit de sutele de versiuni ale plangerilor
penale (trimise de noi), gestiona cu mare grija cazurile,
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pentru a acoperi si zadarnici inceperea urmaririi penale
impotriva membriilor Clanului Iacomi. Astfel hotareste in
amalgamul de decizii confuze, deschiderea URMARIRII
PENALE importiva „ziaristului” Cezar Petrescu.
Considerand fituica trimisa de Iacomi o adevarata
amenintare la adresa Statului de Drept, Xenofonte pulseaza
ancheta la nivel inalt. Trimite astfel dosarul spre
competenta solutionare doamnei Procuror de la Parchet
Petrache Angelica.
Are insa Purcarea grija sa sesizeze Serviciul de Investigatii
Criminale din cadrul IPJ, si sa dea drumul repejor la
plangere penala, sa nu supere partidul.
Si asa, fara nici o dovada, fara temei legal si fara motiv real
de a pune la lucru atatea institutii, Prim Procurorul
Xenofonte Purcarea arata ca este doar un instument in
mana interlopilor Calaraseni, care intamplator se nimereste
a fi consateni cu Purcarea.
Alexandru Odobescu este un cuib de infractionalitate, de
unde Gogosel (Dumitru Nicolae) actual Sub Prefect, Eremia
Nicolae si Xenofonte salasluiesc! Avand aceleasi origini, cei
trei vorbesc aceasi limba. Eremia si Gogosel sunt „amantii”
Imparatului Iulian, asa ca circuitul este complet.

In mod normal, plangerea penala trebuia sa indeplineasca
conditiile de fond si forma conform legii. Aceasta cerinta nu
este respectata de foile trimise de Primarul Ion Iacomi, insa
Purcarea era prea ocupat sa respinga si sa ascunda faptele
penale ale membrilor Clanului format din membrii PSD si
PNL, pentru a mai evalua legalitatea si temeinicia sesizarii.
Procuror Angelica Petrache in loc sa investigheze si sa
audieze persoanele implicate in caz, prefera sa dispuna trei
luni mai tarziu clasarea cauzei penale, fara a audia persoana
acuzata de coruperea alegatorilor (adica pe mine printre
altii)!
In mod normal, Procurorul si organele de urmarire penala
a IPJ trebuiau sa audieze partile reclamate si sa confirme
sau nu daca acuzatia de confirma!
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Directorii lor de Spitale, Directorii de Ocoluri Silvice si pot
dispune dupa voie de bugetele institutiilor!

Ion Iacomi nu a mers la Parchet sa retraga plangerea, care
era orice numai plangere nu, iar Angelica a facut orice
numai ancheta nu!
Si asa a ajuns Petrache Angelica si Xenofonte Purcarea, sa
arate intregului Judet cum efectuaza investigatii penale mai
ceva ca”mama Omida” in vremurile ei bune, fara contact,
fara analiza, fara intrebari, fara…
Intrebarea logica este cum a reusit Procuror Angelica sa
deduca adevarul fara a verifica faptele?
Sa detina Parchetul Calarasi instrumente revolutionare de
ancheta si cu acestea sa citeasca gandurile? Sa aiba
Xenofonte „vedenii”? Revolutioneaza oare Parchetul
Calarasi justitia in Romania?
Un lucru este cert! Cei doi Procurori au lucrat la un caz,
deschis ca plangere penala si au decis clasarea cauzei fara a
investiga! Fapta in sine reprezinta recunoasterea
complicitatii Procurorului Xenofonte Purcarea, la Crima
Organizata Calaraseana. Asta in timp ce au de gestionat sute
de plangeri penale importiva Gruparii, plangeri pe care
„lupta” sa le ascunda.
Daca mai lipsea vreun cui din sicriul Parchetului Calarasi,
Angelica a avut grija sa-l bata pe ultimul!
Cat de simplu este! Ei singuri iti arata ca sunt corupti, nici
macar nu trebuie sa ii intrebi!
Clasarea Dosarului de urmarire penala 431/P/2020,
reprezinta greseala Procurorului de nota 5, pus sa ocupa
pozitia unde nota minima de acces este 10!

In Judetul Calarasi, tinut de o aparta frumusete cu oamani
harnici si muncitori, a existat o atractie exceptionala
exercitata de „Partid” asupra interlopilor, infractorilor de
toate marimile si felurile!
Asa a ajuns traseismul politic si politica in general, o
practica care transforma partidul intr-un Grup de Crima
Organizata!
Lipsiti de orice intiativa creatoare, fara dorinta de a castiga
un ban cinstit prin munca, interlopii Calaraseni au inteles,
ca o data ce intra in „partid”, pot pune Procurorii lor,

In campanie Iacomi merge in haita, pentru a nu fi
linsat pe strazi! Mare iubitor al Liberalismului
bolsevic cu influente Putiniste, Iulian este mare
iubitor al Presedintelui Iohanis, pe care nu de mult
il scuipa in presa! Azi mare lider PNL, Iacomi fura
la fel ca inainte!
In Lehliu Gara- Dor Marunt doua personaje obscure ajung
primari, pusi initial marioneta de altii, Ion si Iulian Iacomi,
jefuiesc Primariile si localitatile in care salascluiesc,
hranind o intreaga familie de trantori, infiletati in functii
calde si publice, prin care au capusat intreaga zona!
Albanezul- Iulian Dumitrescu, mare dregator in
PNL si Presedinte al Consiliului Judetean Prahova,
nasul lui Iulian Iacomi, il aduce pe Iulian la sanul
PNL, avand in vedere succesul celor doua decenii
de Iacomizare a Baraganului!
Nascuti in inima Moldovei in Tiganasi, Iulian Iacomi a ajuns
in localitatea Ogoru, unde a crescut in sanul familiei, iubit
si educat in cel mai curat si normal mediu posibil! Cum a
ajuns un om normal sa devoreze localitati intregi prin furt
si coruptie vom vedea in urmatoarele episoade. Cum au
ajuns Ion si Iulian Iacomi sa incendieze afacerile oamenilor
din zona, cum au ajuns asa de insensibili, de rai si haini? De
ce fura absolut tot, de ce mint si sunt lasi? De ce, daca au
fost iubiti, au crescut in grija parintiilor, daca au avut tot
ceea ce le-a trebuit, de ce sa ingroape localitatile care ii
hranesc?
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Primaria la Tiganasi (Jud Iasi)

Primaria Dor Marunt 2021- Jefuita de Iacomi cu Vatafu de
manuta si cu Vicele Meserie si Nuta, de cealalta manuta!

Scoala Tiganasi, din satul modest Tiganasi sat care nu are nici
macar 10% din bugetul comunei Dor Marunt

Nascuti Moldoveni Ion si Iulian Iacomi au venit in Baragan
unde au copilarit si au crescut, au primit educatie si au
conoscut „prima iubire”!
In urma au lasat o localitate saraca, dar care in inima
Moldovei, avand parte de Primari cinstiti, a devenit o
„floare”! La Lehliu Gara si Dor Marunt, unde Iacomi fura,
distrug, jefuiesc si ucid, incendiaza si ameninta, se asterne
praful si poluarea de la Bunge, praful de pe camp din lipsa
de copaci, iar localitatile arata execrabil! Totul se fura!
Plecarea Clanului Iacomi din Tiganasi, a reprezentat o sansa
la normalitate pentru localitatea Ieseana!
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Liceul Lehliu Gara
Oras Martir- camin
abandonat, cu
geamuri sparte,
parasit!
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Parc
TiganasiJud Iasi

Parc Lehliu
Gara
cu
termen
de
executie de 3
ani, realizat
de prietenul
lui Iulian si
tinut pe trei
ani sa fure in
liniste sute de
mii de euro
pe
plantat
arbusti
si
peisagistica!

Pentru a incepe detalierea pe caz sa vorbim de jefuirea
Primariilor cu Partidul

Ion si Iulian Iacomi au furat si fura in calitate de Primari
aprope 95% din banii
din
Primarii
si
Institutiile
arondate
lor, prin contracte si
firme
fantoma,
contracte date direct
membriilor
Clanului
sau prin firme suveica!
Un Capitol exceptional
in furtul baniilor din
Primarii este cel legat
de
contractele
de
Deratizare-DezinfectieDezinfectie!

Lascu Ilie, Primarul de la
Nicolae
Balcescu,
a
primit 25412 euro pentru
o lucrare fictiva in 2019.
Lascu Ilie- PNL element principal in „spaga ” Partidului
National Liberal

Lascu a primit din bugetul amarat al Comunei Dor Marunt,
bani pentru lucrari pe care nu le-a executat! Fara rusine,
Lascu se duce la prieteni in Lehliu si le spune cat de rau este
Iulian si ca nu il ajuta!? Ciudat nu?

Bani pentru iarba cosita de Lascu in dor Marunt -21200
euro in 2019!
Baietii lui Lascu au cosit o bucata din DN3A in Dor
Marunt in vara lui 2019, cu 3 oameni si 15 l
benzina! A primit 21253 Euro!
Tot din Dor Marunt pleaca catre o alta firma de casa din
Galati, la „Stefanut” o alta plata fictiva de 25.000 de Euro,
prin SC Luandge Service SRL!

Intai la PSD apoi la
PNL, Ion si Iulian
Iacomi au furat si fura
inca,
salbatic
din
Primarii, Spitale si
Scoli. Fura tot!
Intre toate furturile, cele mai facile sunt cele pe DDD. Prin
firmele amicilor politici, cei doi Iacomi au drenat sute de mii
de euro pe lucrari fictive de DDD (adica deratizaredezinfectie-dezinsectie).
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Lascu Ilie este nemultumit de imparteala praduielii si se
plange la toti!
Tot Lascu primeste 29.000 de Euro pentru vopsit copacei
din Lehliu care nu mai sunt, cu VOPSEA ECOLOGICA!
Adica pentru lucrari fictive!

Iancu Octavian la treaba (Octavita), soferul Imparatului
fara castel si coroana (cu carnetul saltat, dupa ce aflat sub
influenta alcoolului a vrut sa faca pe Van Damme cu agentii
de la circulatie)!
In 2018, Ion Iacomi da bani tot in familie 10.000 Euro la
Galati pentru ERBICIDARE IN DOR MARUNT!

Tot Iulian ii da lui Radu Gheorghe Antohe suma de 56000
Euro prin firma acestuia Vet General Consult SRL-in doua
atribuiri pentru lucrari care nu au fost executate real!

Tot lucrare fictiva, data in familia lui Ion Iacomi, lui
Stefanut catre nici macar nu stie pe harta unde este Dor
Marunt!
Tot fictiv catre Jefuitori PNL-isti condusi de Lascu Ilie, tot
in Ilfov la o firma cu un angajat, pleaca pe lucrari fictive alti
bani- SC K-azarox holding Group SRL! O firma capusa
special facuta ca si ce a lui Lascu pentru a drena banii din
Primarii!
Doua contracte fiecare de 27841 euro!
Antohe este un hot din PSD,
o mizerie care a capusat pe
unde a trecut! Banii din
„spaga ” lui Antohe au fost
dat de Iulian Iacomi pentru
activitati de „loby” pentru a
ramane Presedinte PSD
Calarasi!
Serban Nadejdea, mana
dreapta a Imparatului si
persoana care semneaza
toate porcariile in Primarie,
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astfel ca raspunderea penala sa cada asupra ei cand va
incepe debandada- Secretarul Orasului Lehliu Gara
Tot Antohe, are sa primeasca banuti din Primaria Lehliu
prin alta firma ca „spaga” sa intre Lidia Iacomi la
Secretariatul General al Guvernului, pe functia de consilier!
Moldovean de-al lui Iulica, Antohe a jefuit si a spaguit pe
unde a trecut. https://www.g4media.ro/exclusiv-un-consilier-al-

Pentru a angaja nevasta la SGG, Iulian Iacomi a angajat tot
fictiv nevasta la Primaria Dragos Voda, la Gurita, mare
iubitor de femei frumoase!

premierului-dancila-expert-in-cadrul-unei-asociatii-anchetate-pentrudelapidarea-a-700-de-mii-de-euro.html

Tot Lascu si Echipa de Hoti din PNL, primesc alti bani
pentru lucrari fictive de DDD, mai precis 27.000 Euro in
2020.

Doua luni mai tarziu inca 17.000 euro pleaca catre
firmele Imparatului pe lucrari fictive de erbicidare!

Pe trei ani (2018-2019-2020), lucrarile fictive prin care
Iacomi Ion si Iulian au jefuit banii publici au cumulat suma
de 250.000 euro.
Acesti bani au intrat in buzunarul mereu gol al Primarilor
CORUPTI SI MURDARI, care fura de la copii si de la noi toti
cu nerusinare!
Pentru a angaja nevasta la SGG (Secretariatul General al
Guvernului), Iulian Iacomi a platit aproape 30.000 de Euro
spaga tot catre Antohe care a aranjat pozitia!

250.000 Euro pentru deratizare la Lehliu si Dor Marunt!
Pentru ca meriti tot ceea ce este mai bun!

Imparatul a luat de la Italianul (de la Nucetu), de la mana a
doua o pocnitoare de atomizor pe care a intentionat sa o
plimbe prin Oras pentru a arata ca merge! A mers fix 2 ore!
Pentru a arata ca se face, Imparatul a luat un litru de
Insecticid de la el de la FERMA DE CIRESI, din Ogoru, de
la Mihalcea Bogdan, in valoare de 125 ron si a aranjat
lucrarea de DDD, filmata ca Prostimea sa tina minte!
Mihalcea Bogdan este asociatul „cu ciresii si capsunile din
Ogoru”, alaturi de CERTROM SRL si Fam. Pascu in una din
cele mai complexe operatiuni de Fraudare a Fondurilor
Europene cu sprijinul APIA Bucuresti, MADR Bucuresti si
AFIR Bucuresti!

Mita a fost platit catre AE Company Productie, pentru
servicii de erbicidare (daca iti poti imagina!), detinuta de
apropiatii lui Iulian, care imediat au bagat firma in
modificari astfel ca a devenit DELUXE TOTAL GARDEN
S.R.L.! Aceasta operatiune a fost facuta pentru a masca
spagile.
Spaguta a fost utilizata pentru a obtine influienta in vederea
accederi in SGG, unde Dancila era in mare cautare de
consilieri adevarati!

Cine ghiceste personajele?
Asa arata operatiunea de DDD in Lehliu Gara, Oras Martir,
in care Lehlienii se incapataneaza sa traiasca!
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Vicele si Secretarul sunt direct implicati in furtul
exceptional din cele doua Primarii! Ca sa vezi! Vatafu si
Nadejdea sunt direct responsabili si complici la JAF!

Partidul National Liberal a reusit in Calarasi sa stranga in
conducere toti hotii din Judet, Interlopii cu zeci de dosare
penale, praduitorii si tot ce a fost aruncat de celelalte
Partide!
In Lacomi Land, Jaful are dimensiuni cosmice! Insa nimic
din toate astea nu aveau loc daca Procurorul corupt
Xenofonte Purcarea era „cinstit”!
Procurorul Clanului Iacomi, in calitatea lui de Prim
Procuror este principalul responsabil pentru saracirea
Judetului Calarasi, insa aceste aspecte in episoadele
urmatoare!

Orasenii citesc in liniste si judeca singuri, asemeni unui
Procuror, cititorul evalueaza si trage concluzii!
„Din fiecare o sută de oameni, zece nu ar trebui să fie chiar
acolo, optzeci sunt doar ținte, nouă sunt luptătorii
adevărați și suntem norocoși să ii avem, pentru că ei lupta.
Ah, dar unul, unul este un războinic și el îi va aduce pe
ceilalți înapoi”. Heraclit
Asa se face, ca optimismul perpetuu este multiplicator de
forta la ISU Calarasi.
Atunci de ce sa vina Colonelul Paduraru Adrian la Lehliu
Gara, o data ce el a rezolvat toate problemele Unitatii din
Calarasi, unde a avut grija ca sotiile Pompierilor Calaraseni,
sa nu scrie pe facebook obraznicii la adresa conducatorilor?

Daca credeai ca Paduraru a venit sa aduca un cort pentru
macaraua plina de gheata te inseli. Daca crezi ca a venit
Paduraru sa aduca o prelata sa acopere macaraua de
500.000 de euro, iar te inseli.
Colonelul Paduraru a venit sa se razbune! Si cum poate fi
razbunarea mai dulce decat lovind in cei care nu pot lovi
inapoi. Care nu pot riposta!
Sclavetii! Cei care nu sunt premiati, nu sunt preferati, nu
sunt din clan si…..fac in general munca!
Sclavetii sunt adevaratii eroi!
In materialul celor de la Recorder poti intelege de ce
Pompierii si Ambulantierii, Cadrele Medicale si cei din
prima linie, sunt Eroii Romaniei anului 2021! Puteti
vizualiza materialul video pe site-ul nostru la adresa:
https://experimentullehliu.ro/2021/01/14/colonelul-si-sclavetii/

La ISU Lehliu Gara exista o stare de agitatie greu de cuprins
in cuvinte.
In urma avalansei de articole care leaga activitatea deloc
vesela a ISU Calarasi de lumea Interlopa Calaraseana, a
venit Comandantul ISU Calarasi, Col. Paduraru Adrian
Iulian (in ziua de 12.01.2020), la Unitatea ISU Lehliu Gara,
in vizita!
Sosit dimineata devreme (la 7 am), a venit nu de grija
Unitatii Militare! A venit sa se razbune, sa pedepseasca si sa
umileasca Sclavetii!

Pe strazile pline de namol din Lehliu Gara, strazi triste,
Lehlienii parca plutesc! In frigul patrunzator, zapada
aproape topita a transformat strazile intr-o adevarata
mlastina, mai ales in zonele sapate pentru schimbarea
tevilor de canalizare! Lehlienii nu protesteaza, nu tipa, nu
urla, dar sufera! Sufera pentru ca vad cum a ajuns Orasul o
ruina, cum se fura, cum le-a fost furat votul! Vad cu proprii
ochi jaful si mizeria din Orasul Lehliu Gara!
Lehlienii pana mai ieri nu stiau ca au un Conducator de Osti
pe nume Gheorghe si nici Paduraru!
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Eroii din materialul de mai sus nu au epoleti, nu sunt cei
medaliati, nu sunt Ofiteri, sunt doar Oameni, sunt soldatii
nostri, iar in loc de arma ei lupta cu targa, dedicatie si
sacrificiu!
Colonelul Paduraru, in loc sa vina interesat de Macaraua
lasata vraiste in zapada (ca timp a avut), a venit la Lehliu, sa
imparta sanctiuni Sclavetilor neafiliati Clanului Iacomi si
celor banuiti ca au tradat Comandantul Suprem (Paduraru)!
Sa fie sigur de treaba buna, le-a dat sanctiuni pe cate
jumatate de an, la mai multi!
Sclavetii aliniati in Unitate au ascultat reprosurile si
frustrarea Colonelului!
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Nu a plecat insa Colonelul, inainte de a promite ca va da
afara si va curata unitatile de toti Sclavetii neascultatori!
Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta,
Presedinte al PSD Calarasi, a oferit Redactiei nostre o serie
de explicatii legat de utilajele achizitionate de Consiliul
Judetean. Puteti accesa inregistrarea audio cu Iliuta Vasile
Presedinte de Consiliu Judetean Calarasi si Presedinte PSD
pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2021/01/14/colonelul-si-sclavetii/

Concluzia: Degeaba cumperi tehnica de interventie daca cei
care trebuie sa o foloseasca sunt exclusiv ocupati cu
razbunari si vendete in patru Unitati!

Valcu este Lehlianul implicat! Prefera sa spuna adevarul
chiar daca doare si nu poate fi acuzat de nimeni pentru ca
este un om care munceste si este satul de furt si coruptie!
Nici pana la aceasta ora macaraua nu a fost acoperita, a stat
plina de zapada si gheata, iar ieri 13.01, am fost la Lehliu
pentru a constata daca conducerea ISU a gasit (urmare a
articolului de pe 10.01) macar o prelata care sa acopere
partea din spate activa a macaralei (inclusiv tambur)! Poate
in 2022!
Plina de gheata si zapada, la Lehliu au inceput exercitiile,
fapt imbucurator!
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si cade din macara cine suporta pagubele? Firma de
asigurari va spune ca plateste daunele cauzate de sofer, in
cel mai bun caz! Nu ar trebui sa se gandeasca ISU si la o
asigurare in caz de accident pentru macara si aici vorbim de
eventuale pagube si accidente care pot apare in utilizarea
utilajului la ridicarea altor bunuri?
b) Macaraua are nevoie de o serie de „atasamente” pentru a
putea fi folosita si in caz de cutremur, de exemplu daca se
prabuseste un bloc! Sa poti ajuta cu ridicarea unei bucati
mari de beton ( o placa). In acest caz, sunt necesare „un set
de clampe” care pot prinde si strange zona de ridicare a unei
placi de beton. Sunt necesare chingi lungi in caz ca trebuie
sa se intervina la un vagon rasturnat! Sunt foarte multe
situatii care necesita atasamente diverse care in momentul
de fata lipsesc din dotarea Pompierilor ISU si nici nu este
clar daca vor fi achitionate!
Adica Paduraru nu poate substitui Legea cu o pagina de
regulament intern a unitatii, mai ales tinand cont de faptul
ca macaraua in cauza va opera in afara Unitatii Militare!
c) Pastrarea utilajul in gheata si zapada, in ploaie si vand va
duce la uzarea prematura a utilajului.
e) Macaraua trebuie deservita de un numar mic si
specializat de persoane, dar foarte bine pregatiti! Cu un curs
de aprofundare a notiunilor de mecanica aplicata, de centre
de greutate, calcul volume si mase, moduri de legare si
rotire a obiectelor suspendate, etc.
f) Protectia Muncii necesita o abordare separata fata de
activitatea de Pompier! Astfel un set complet de elemente
de Protectie a Muncii sunt necesare a fi operatorii utilajului,
separat de riscurile care deriva din activitatea de Pompier.
Pregatirea „la usa garajului” a legatorilor de sarcina nu va
aduce nimic bun, in caz de Situatie de Urgenta!
Cumparata la jumatatea lui 2020, macaraua ISU Calarasi
este departe de a avea echipaje complete, gata de actiune si
temeinic pregatite!

Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro
Zapada si gheata pe zona de ghidare a cablului si pe
tamburul de infasurare.

ISU Calarasi are nevoie de macaragii autorizati ISCIR si
Legatori de Sarcina autorizati si calificati! Avand in vedere
ca macaraua va ridica in mare parte turisme si camioane
rasturnate, exista o serie de probleme la care ISU Calarasi
trebuie sa se gandeasca inainte de a pune utilajul in
exploatare:

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

a) Daca utilajul ridica o masina de exemplu, care nu are o
dauna totala si din motive diverse masina scapa din chingi
153

Experimentul Lehliu

Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

MARTIE 2021
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

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

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

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

pe pile, etc. Continuarea la PAGINA 4
Una din principalele ocupatii ale
Clanului Iacomi in ultimii 15 ani, a fost
distrugerea controlata a celor care in
viziunea lor, deranjeaza sau reprezinta
un potential pericol concurential!
Costel Alexe, Ministrul Mediului,
Apelor si Padurilor a fost pus in urma
sub acuzare de DNA pentru primire de
foloase necuvenite, adica Spaga! Pe
scurt a iesit din schema, ce-i drept
deranja cam pe multi, iar pentru PNL
era o rusine!

Astfel, utilizand mijloacele asa numitelor
Partide Politice (PSD si PNL), Ion si
Iulian Iacomi au folosit Institutiile
Statului Roman, pe post de bate pentru a
altoi pe unul si pe altul, cu singurul scop
de a distruge orice concurenta si de a
detine controlul total in zona.

La Calarasi, Ialomita si Buzau,
Imparateasa de peste un deceniu peste
Apele Romane este PSD-ista Adriana
Petcu! Fost Ministru al Mediului,
Petcu Adriana este un Interlop
marunt, legat prin cumetrii cu Iulian
Iacomi si sotia.
Continuarea la PAGINA 5

Dintre cele mai utilizate instrumente,
putem enumera ITM Calarasi, Apele
Romane Buzau/ Ialomita, DSP Lehliu
Gara, MAI Calarasi si mai nou Arme si
Munitii Calarasi!
Continuarea la PAGINA 11
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Buraga Costel Comandant al Sectiei de Politie Lehliu Gara
si Comandant al Sectiei de Securitate al Imparatului Iacomi
Iulian, ne transmite ingrijorat situatia lui Vasile Stejaru (cel
cu probele biologice falsificate)!
Astfel, Buraga Costel, constata cu suparare faptul ca probele
prelevate de la Puschiu Bradut, erau si ele pline de alcool!
Mare suparare mare, in Clan…….
Comandant Buraga Costel nu spune nimic de ancheta DNA,
de ancheta interna a MAI, sta doar cu ochii pe portalul
Judecatoriei Lehliu pentru a vedea cum este sanctionat
bunul sau prieten Stejar Vasile, mai nou inculpatul Stejar
Vasile, membru al Clanului Iacomi! Deh, …., a baut si
Puschiu mai mult, ce sa-i faci! Asa este cand il trimit noapte
pe Mari Piticul in miezul noptii in Cocina sa aranjeze
probele biologice.
Complet: C5cc
Tip solutie: Solutionare
Solutia pe scurt: In baza
rt. 346 alin. 1C. Proc.
Gen.
Constata
competenta si legalitatea
sesizarii instantei cu
rechizitoriul
nr.
534/P/2020 din data de
15.09.2020
al
Parchetului de pe langa
Judecatoria Lehliu-Gara,
privind pe inculpatul STEJAR VASILE trimis in judecata in stare de
libertate pentru infractiunea de „conducere pe drumurile publice a unui
vehicul de catre o persoana care are imbibatie alcoolica de peste 0.80 g/l
alcool pur in sange” prev. De art. 336 alin.1 Cod penal, a administrarii
probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea
judecatii cauzei privind pe inculpatul STEJAR VASILE. Cu drept de
contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu
azi, 22.10.2020.
Document: Incheiere finala camera preliminara 22.10.2020

Cazul va ajunge la Parchetul Lehliu Gara unde Procuror
Petrache Angelica va
cere 10 zile de munca
in folosul comunitatii
si
ii
va
cere
inculpatului sa ceara
scuze public pentru
faptele comise, asa
cum face de obicei cu
membrii
Clanului
Iacomi! Insa asupra
Procurorului
Petrache
Angelica
vom reveni pe larg cu
cateva
episoade
delicoase. Ceea ce este
de retinut este ca
inculpatul este ca si
achitat!
Buraga Costel, caricatura vesela.
Dimineata la Choco-drink!

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

Este important de observat ca Imparatul nu a mai avut
marja de manevra la Calarasi pentru a aranja probele la
laborator! Putem observa declinul influentei lui Iulian
Iacomi in Judet, care din Presedinte al PSD Calarasi a ajuns
Groparul PNL Calarasi, carora le sapa o groapa atat de
adanca incat nimeni si nimic nu va putea ajuta PNL Calarasi
in urmatorii 20 de ani sa iasa la lumina!
Exceptional cum se invart toti interlopii Clanului Iacomi in
jurul Cocinei Lehliu Gara, ceea ce arata dependenta si
familiaritatea locului pentru membrii Gruparii!
Pe data de 1 Decembrie, Lt Col Paduraru Adrian a fost
avansat in grad la nivelul de Colonel! Cateva zile mai tarziu,
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a efectuat
timp de mai bine de doua saptamani o serie de investigatii,
legat de petitia trimisa de Redactia Ziarului nostru, petitie
in care Lt Col Paduraru, comandant ISU Calarasi si Lt Col.
Gheorghe Catalin (ISU Lehliu Gara) erau acuzati de fals, uz
de fals, delapidare, fals in inscrisuri, complicitate la Grup de
Crima Organizata si o alta sumedenie de fapte de natura
Parchetului Militar. IGSU confirma in scris faptele
semnalate de noi.
Asa de suparati au fost membrii Gruparii Iacomi ca Stejar
Vasile a iesit cu alcolemia mare, ca Subofiter al ISU Calarasi,
Pompier (nu are importanta numele, importanta este
fapta), membru al Clanului Iacomi, a venit in fata Spitalului
Lehliu Gara, sa ii ceara cumnatei (care era in tura in Cocina)
sa ii preleveze si lui probe de sange, pentru a le arata
baietiilor (Rica si echipa) ca lui probele ii ies bune,
indiferent cat bea!
In plina pandemie, Subofiter al ISU Calarasi, a tipat
aproape doua ore, a urlat si a trezit un intreg cartier,
aproape in coma alcoolica.
Cocina Lehliu Gara a devenit un loc unde nu intri doar cu
camionul sa-l pachezi in pandemie, fara sa te intrebe nimeni
nimic, este si un loc de venerare, loc de pelerinaj si
rugaciune!
Nu este inca foarte clar, ce anume a vrut Pompierul ISU
Calarasi, insa a trezit toti pacientii din Spital, multi copii,
dar si locatarii din blocurile apropiate. Atat de beat era
pompierul, ca nu stia exact unde tipa cu toate ca a incercat
sa intre si in Spital de cateva ori!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza filmarile de la camerele de
supraveghere, unde il puteti vedea pe subofiterul ISU
Calarasi in actiune in fata Cocinei, cum cauta dar nu gaseste
intrarea!
https://experimentullehliu.ro/2020/12/29/isu-calarasicocina-spitalul-lehliu-gara-si-crima-organizata/

Zis Rica, angajatul ISU, ginerele lui Ion Iacomi, este unul
dintre cei mai violenti membrii ai Grupari Iacomi. Mai
multe detalii gasiti in articolul publicat pe site-ul nostru la
adresa: https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-inlacomi-land-au-nume-de-oameni/

Lt Col Gheorghe Catalin, cel care fura de la morti, este
responsabil pentru exceptionala degradare a UM 0214- ISU
Lehliu Gara!

155

Experimentul Lehliu

In unitatea ISU Lehliu
Gara
domneste
debandada si haos-ul!
Dr. Graure Marin –
Cocina Lehliu GaraSpitalul dotat ca in Evul
Mediu
Domnul Dr. Marin
Graure a tinut sa ofere
redactiei un punct de
vedere
legat
de
articolul cu Cocina
EP3! Consideram ca
este normal si corect sa
publicam
parerea
domnului doctor.

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

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

Majestatea Sa Scriban Gabrilian. Caricatura savuroasa.

In loc sa stea parcate Salvarile, garajele au fost matrasite cu
nerusinare de Clan.
Pacione
(angajat
MAI Lehliu Gara) si
nu o sa ii dam
numele complet, are
o
relatie
exceptionala cu Graure Marin! Asa de bine se intelege cu Dr.
Graure Marin, ca a primit de la Graure un Garaj, care este
al Spritalului Lehliu Gara.

Incredibil modul in care Clanul Iacomi graviteaza in jurul
Cocinei din Lehliu, iar de azi aceasta este singura care le-a
ramas, cea din Sapunari a fost rasturanata!

In calitate de Doctor, acesta a primit un Garaj, in care in
mod normal stateau parcate salvarile. Salvarile in mod
curent au nevoie iarna de 20 -25 de minute pentru
degivrare, in rest stau in ploaie, zapada si gheata.
Garajele Ambulantei, au fost impartite frateste intre cei din
Clan! Graure a primit un garaj, care a ajuns la Pacione. In
acest infam garaj, Pacione tine motorina cumparata de la cei
care scot din rezervoare si vand la bidon mai ieftin. Adica
motorina furata. Asta pentru ca Pacione are si oite, iar cand
nu asculta de ordinele Clanului, Pacione merge la camp si
face chiar baloti pentru oite! Pentru activitatile agricole,
Pacione cumpara motorina furata de la diversi! Bidoanele
sunt carate cu grija in garajul adiacent Cocinei Lehliu Gara!
Garajele au fost
inchiriate
pe
sume modice de
Iulian Iacomi,
Primar
al
Orasului Lehliu
Gara, membrilor
Clanului.
Garajele Salvarii din Cocina Lehliu Gara- impartite intre
slugi! Inchiriate pe 150 de ron, avem:
*garajul nr 1- Dr. Graure care a transferat dreptul de
utilizare lui Pacione (MAI Lehliu Gara).
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Caricatura exceptional de reala din Cocina Lehliu Gara.

Regulile de distantare sociala se aplica doar celor slabi si
platitori de taxe. In rest, pentru carnita feliata subtire, se
plimba toti in echipamente de Spital ca la MOL! La aer curat
su UV Solar, Covidelul crapa de ciuda!
Asa ca miscarea zilnica nu strica!
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Sarcina si incapabili sa gaseasca o magazie in care macaraua
sa stea protejata!
Mai mult decat atat, macaraua de 0.5 mil euro, este defecta
si la sistemul hidraulic, in sensul ca nu ramane calata, adica
daca ridici o greutate, aceasta se poate rasturna sub
greutate, din cauza ca „la gol”, adica fara sarcina, calele
hidraulice pierd presiune, ceea ce indica o pierdere de ulei
hidraulic, cel mai probabil in distribuitor!
Fara a remedia defectiunea, macaraua, in fapt nu poate fi
folosita!

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

Insa Domnul General se misca greu, iar in Lacomi Land,
taram de o rara frumusete cu oameni harnici si blanzi, nu
merge cu hartii fara valoare!
Consiliul Judetean
Calarasi, prin Iliuta
Vasile, atunci si
acum Presedinte de
Consiliu Judetean, a
achizitionat pentru
ISU Calarasi, mai
tot ceea ce a fost
necesar pentru buna
dotare si functionare a unitatiilor de Pompieri si SMUDR
din Judetul Calarasi.
Astfel, au fost achizitionate grupuri de pompare pentru
inundatii, echipamente de descarcerare si unitati mobile de
interventie in caz de dezastru si o macara pentru Situatii de
Urgenta, noua care a costat 500.000 EURO.
Macaraua, in loc sa fie in stare de functionare si gata de
interventie, zace la Lehliu Gara, afara in zapada si gheata,
defecta si fara echipaj de deservire.
-Ce inseamna asta? Inseamna ca macaraua, a fost
cumparata degeaba, aiurea, bani aruncati, asta in timp ce
conducatorii ISU Calarasi si ISU Lehliu Gara sunt incapabili
sa trimita o mana de Pompieri la pregatire ca Legatori de

Macaraua ISU Calarasi, utilaj nou, a fost data spre utilizare
ISU Calarasi, care nu are conducator capabil sa aiba grija de
macara! Astfel, timp de 6 luni, Col. Paduraru Adrian si Lt.
Col. Gheorghe Catalin (cel care fura de la morti) nu au fost
capabili sa iscirizeze o mana de legatori de sarcina! Exista
doar 3 macaragii, insa macaraua are nevoie de Legatori de
Sarcina ISCIR-izati, adica pregatiti de o firma autorizata
ISCIR. Pentru spuma ISU Calarasi, o astfel de sarcina s-a
dovedit coplesitoare si imposibil de realizat!
Rezultatul = Consiliul Judetean Calarasi a dat spre folosire
utilajul de 0,5 mil de euro unei Unitati Militare condusa de
oameni incapabili sa gestioneze utilajul! Adica banii sunt
aruncati pe geam!
In acelasi timp de Ziua Nationala a Romaniei, Lt. COl.
Paduraru Adrian a fost ridicat in grad la Colonel! Pentru ce
merite exact, numai ISU Bucuresti stie!
Lipsiti de interes pentru Macaraua ISU, Col. Paduraru a
azvarlit macaraua la Lehliu, unde Lt. Col. Gheorghe, ocupat
sa ii acopere pe Purcarea Ciprian si Dinca Relu Aurelian nu
a mai avut timp sa se gandeasca si la macara. Asa ca este
lasata in ploaie, in zapada si in gheata!
Utilajul este OBLIGATORIU A FI PARCAT IN ZONA
ACOPERITA! Obligatia tine de faptul ca macaraua este
plina de senzori, adica componente electronice, este
hidraulica, iar inghetul si dezghetul vor distruge macaraua
pana in Martie 2021! Deja intra apa in cabina, aceasta
suferind deja multiple cicluri de inghet-dezghet!
In bataie de joc pentru Calaraseni, investitia Consiliului
Judetean Calarasi este lasata sa se degradeze, in timp ce
umerii conducatorilor se ingreuneaza sub greutatea
gradelor si medalilor!
Macaraua poate deservi zona cuprinsa intre Constanta si
Bucuresti, chiar pana la Buzau! Asta pentru ca este un utilaj
modern si de cea mai inalta calitate. Macaraua poate fi
folosita si in cazul deraierii locomotivelor sau a vagoanelor
(ridicare in tandem cu 2 macarale spre exemplu). specificul
dat de situatiile in care este utilizata macaraua, determina
si pregatirea temeinica a legatorilor de sarcina, care trebuie
sa ajute la pozitionarea macaralei (calarea) si la prinderea
obiectului care se doreste a fi ridicat.
Pe site-ul nostru puteti asculta o inregistrare audio cu unul
din cei 3 Subofiteri ai ISU Dragalina, desemnati pe
macaraua de la Lehliu Gara.
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-sidebandada/

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

Grup de pompare pentru inundatii- pompe de mare capacitate.

Tot ce ne ramane este sa ne rugam, sa mergem la biserica si
sa ne rugam, sa nu aiba loc vre-un accident major, sa nu
avem nevoie de macara sau de pompe pentru inundatii.
In Judetul Constanta, ISU dispune de un echipament mai
modest, o macara gen port-container, fara capacitatea celei
din Calarasi, insa folosita corect si cu oameni pregatiti,
acestia ating obiective care pentru Calarasi par si sunt
imposibile: Macaraua merge si intervine! Incredibil!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza unreportaj despre un
accident petrcut in Jud. Constanta, unde un camion cu
ppiatra s-a raspurnat pe autostrada.
Macaraua in mod normal trebuie insotita de un
premergator cu echipaj, un Duster de exemplu, care sa ajute
cu girofar la decongestionarea traficului, dat fiind masa si
dimensiunile macaralei. Pe scurt, utilajul este o bijuterie, o
mandrie pentru Calaraseni, doar ca este data pe mana unor
persoane incapabile sa inteleaga importanta utilajului!
Echipajul dedicat deservirii Grupului de Pompare cat si a
macaralei, trebuie sa fie „elita” Pompierilor Militari
Calaraseni! Asa ar fi normal!

https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/mai-isu-calarasi-haos-sidebandada/

Tot Vasile Iliuta (sa nu zica Dl. Presedinte de Consiliu
Judetean ca nu scriem si de bine) a cumparat prin
intermediul Consiliului Judetean, un autocamion cu un
grup complex de pompare, pentru inundatii, senilata si
altele! Grupul de pompare zace nefolosit in Calarasi. Acesta
trebuie in mod regulat testat, folosit, pentru a nu ajunge in
situatia din Constanta, cand in cazul elicopterului prabusit,
barca ISU nu a pornit, motorul fiind defect.

IGSU BUCURESTI
-Noi capul lui Gheorghe si Paduraru vrem!

Grupul de pompare trebuie tinut in teste in mod constant si
evaluata eficienta si modul de lucru, ca Pompierii sa se
obisnuiasca cu echipamentul! Acesta zace insa in Unitatea
din Calarasi si numai Sf. Dumitru stie daca si cum se vor
descurca Pompierii in caz de inundatii cu echipamentul
primit.
In Judetul Calarasi, unitatile ISU sunt conduse de persoane
cu capacitate manageriala scazuta, incapabili sa gestioneze
activitatea de zi cu zi a unitatiilor, macinate de coruptie,
furturi, angajari fictive, Crima Organizata, Inspectii ale
Pompierilor pentru a aranja pe unul sau pe altul in functie
de cum o cer interesele!
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In acest material se poate intelege cat de importanta este o
astfel de macara. A se retine ca utilajul din Calarasi poate
ridica camionul rasturnat cu tot cu remorca, in functie de
distanta pana la acesta. Aici se vede de ce este important sa
ai legatori de sarcina temeinic pregatiti, capabili sa ajute la
evaluarea schemei de ridicare si la legarea obiectelor.
Constantenii au tarat efectiv camionul, pastrand o mare
parte din greutate pe sol, din lipsa de utilaj capabil sa ridice
efectiv!

Petcu Adriana - PSD- Director
Apele Romane Administratia
Bazinala
Buzau-IalomitaCalarasi

Asa se face ca in Judetul
Calarasi, Clanul Iacomi a
construit lacuri si a amenajat
zeci de Amenajari Piscicole,
fara a respecta nici o lege sau
normativ
de
Buna
Gospodarire a Apelor. Fara a
avea nici un fel de autorizatie,
stapani absoluti peste tot ce
misca si zboara, Clanul de
Interlopi Iacomi, se trezeste intr-o buna zi cu zeci de sesizari
simultane legat de ilegalitati, plangeri penale, dosare subit
deschise, interpelari la parchete!
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Inca Presedinte PSD Calarasi, Iulian Iacomi foloseste tot
arsenalul de pile si relatii, pentru a acoperi mizeria lasata in
15 ani de sapat gropi! Sase luni au lucrat membrii Apelor
Romane Calarasi- Buzau/ Ialomita sa ascunda si sa
doseasca faptele exceptionale si Ilegalitatile comise de
Clanul Iacomi in zona Lehliu Gara - Dor Marunt si mai ales
incredibila poluare a panzelor freatice din care 20.000 de
oameni folosesc apa pentru consum casnic.

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

Nica Adrian, Director Apele Romane Calarasi

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

https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/lacurile-clanuluiiancomi-iulian-ion-xenofonte-purcarea-gadea-daniela/

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

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

Aflati in stare de SOC si incapabili sa se adune in fata
avalansei de sesizari si plangeri penale (peste 100), Ion si
Iulian Iacomi au facut ce stiu mai bine, au chemat cei mai
credinciosi catei sa manjeasca si sa dea amenzi.
Astfel, Ion Iacomi a apelat la bunul prieten Barca
Alexandru, vesnic Consilier si supus al Clanului, pentru a
infiltra ca angajat in unitatea noastra, un copil de 21 ani, fata
unuia din cei trei angajati ai lui Barca Alexandru. Pe numele

Parintii Danielei, vor fi cei
care vor suferi cel mai mult in
urma folosirea propriului
copil pentru a savarsi nu mai
putin de 8 infractiuni din
Codul Penal in folosul lui
Barca si a Clanului Iacomi.
Insa planul Clanului Iacomi se
loveste mereu de Planul
bunicii care este mereu cu 5
pasi inaintea lor! Asa se face
ca tot ceea ce Crima
Organizata din Calarasi, in
frunte cu Adriana Petcu, Iacomi si Roman Nicoleta
pregatesc pentru a ne pedepsi ca am facut publica mizeria
din Judetul Calarasi, este temeinic documentata, iar
plangerile penale curg rauri!
Ion si Iulian Iacomi cheama satra de sclavi a Apelor
Romane, condusa de Roman Nicoleta la Primaria Dor
Marunt, unde impreuna cu Purcarea Cristian (cu
antecedente penale) Consilier in Primaria Dor Marunt, vin
sa amendeze exemplar unitatea noastra, insa fara a avea
motiv!
Pentru a formaliza planul, Clanul Iacomi o foloseste pe
Paslaru Daniela, (inca angajata noastra) pentru a formula
plangerea impotriva noastra. In plangerea catre Apele
Romane, pe care Petcu Adriana o impinge pe masa
ministrului, Costache ajunge sa citeasca cum deversam sute
de tone de deseuri chimice (pe care nu le producem) in raul
din sat si cum am facut noi zeci de fantani aiurea!
Insa totul este facut pe ascuns, in liniste, fara sa stie nimeni
ca Daniela Paslaru este autoarea plangerilor (pentru ca au
fost mai multe, adica si catre alte institutii). A primit in
schimb promisiuni…
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Petcu, o data ce are plangerea care este impinsa la
Bucuresti, de se sperie Alexe saracul, ajunge imediat la
Petcu Adriana care o astepta. Petcu o da repede la Roman
Nicoleta si echipa de Inspectie vine sa amendeze fermierul
ca are fantana in curte!
Inspector Roman Nicoleta vine in in inspectie la Dor
Marunt sa caute fantana, unde era asteptata si inregistrata
– inregistrarea video o puteti vizualiza pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romaneseaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/

Apele Romane scriu amenda, insa fara a fi informate de
complexitatea organizatiei, prefera sa completeze PV de
amenda la sediul Apelor Romane Calarasi.

Badea Marin vine la Dor Marunt, si doua zile mai tarziu
scrie un articol, in care insereaza si un material video cu
directorul Apele Romane care ia apararea Inspectorilor de
la Apele Romane, material in care Directorul apelor apara
actiunile de control si implicit amenda!
Cateva zile mai tarziu, Pectu Adriana ii cere lui Iulian
Iacomi sa scoata materialul lui Badea de pe site, o data ce
Alexe incepe sa fie zdruncinat serios si curg plangerile
penala mai ceva ca apa in Siret!

Inspectorii Apelor Romane in cautarea fantanii vin sa vada
fosa si putul! Asta dupa ce au cautat Lacurile Clanului Iacomi 6
luni si nu le-au vazut!

Si scoate Marinica Badea rusinat, tot materialul cu Apele
Romane de pe site-ul lui, sperand ca nu raman urme! Daca
cere Imparatul se executa!
Astfel o operatie exceptional de bine organizata ajunge sa ii
ingroape pe toti in moduri si feluri pe care nici unul nu si le
inchipuie!

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

Marin Badea si Stapanul Iulian Iacomi, caricatura vesela din
Parcul Central al Orasului Martir Lehliu Gara.

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

Totul era planificat la minut insa Inspectorii se retrag la
Sediul Primariei unde completeaza PV de Amendare a
unitatii cu 10.000 Ron pentru ca detinem o fantana in curte
in intravilan, in localitatea care nu are sistem de apa
potabila. Ajutati de Ion Iacomi si Purcarea Cristian (Bigi),
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Interlopii Clanului Iacomi nu comunica si Ing. Roman
Nicoleta trece numele petentului (Paslaru Daniela) in
Procesul Verbal, pentru a da „putere” actului in caz de
contestare. Paslaru Daniela, la data respectiva era inca
angajatul nostru. Ca sa vezi belea!
Spre deosebire de Hienele MADR (in frunte cu Simina Anca
Popescu), sau Prostituata Judetului (ITM Calarasi),
conduse de Interlopi cu experienta, Ing. Roman Nicoleta
(Apele Roamne) nu este obisnuita cu mizeriile Interlopilor
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Calaraseni la asa scara, si fara a fi informate in avans, scapa
informatia pe care noi o stiam de 4 sptamani deja, legat de
folosirea angajatului nostru ca petent in plangeri, insa o
scapa oficial!
Paslaru Daniela este pusa cu clare indicatii sa depuna si alte
plangeri pentru a sabota activitatea firmei la care lucra, insa
Clanul detaseaza nu mai putin de 8 oameni din Organizatie
sa se ocupe de caz, inclusiv oameni din Bancile din Lehliu
Gara!
Petcu Adriana este jucata „ca la poker” si pusa sa recunoasca
cu gurita ei scumpa, faptul ca ea este cea care a orchestrat
totul! Fost Ministru al Mediului Apelor si Padurilor,
Secretar de Stat si „omul de fier al PSD-ului”, se dovedeste
a fi un interlop marunt, care are stranse legaturi cu Lumea
Crimei Organizate!
Pe site-ul nostru puteti accesa o selectie din inregistrarile
audio facute in timpul inspectiei:
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romaneseaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/

Interlocutori 2 Inspectori ai Apelor Romane (Roman
Nicoleta si Voicu Iuliana Florenta) si Cezar Petrescu.
Asa lucreaza Clanurile de Interlopi. Fac sesizari folosind
directorii Institutiilor, insa pe numele unor prosti care pot
fi usor sacrificati, apoi plangerile aparent pe cale normala se
intorc de la Bucuresti cu maxima viteza, spre solutionare.
Cu angajatii din interior, infiltrati, planteaza sau sustrag
informatii si actioneaza, utilizand Inspectorii si Institutiile
pe post de instrumente de forta.
Pe cei pe care-i baga la inchisoare, Iacomi Iulian nu
vine sa le aduca pachete la Poarta Alba!
Suparate ca nu vreau sa merg la Primarie unde Primarul
astepta cu echipa, Inspectorii Apelor Romane, pleaca
dezamagite ca nu a iesit conform planului! Acestia merg la
Sediul Primariei, unde raporteaza si mai zabovesc doua ore
dand explicatii primarului analfabet functional, Ion Iacomimembru PNL!
Ajutati de Bunica, mare iubitoare de Iacomisti, ii dam
telefon Adrianei Petcu si o punem sa recunoasca tot!
Singurica si cu gura ei, Adriana Petcu isi incheie cariera
politica prematur si incapabila sa faca ceva pentru a mai
salva situatia!
In timp ce Inspectorii Apelor Romane constatau la Primarie
ca problema este foarte serioasa si nu au pe ce sa dea amenzi
aiurea, noi sunam „creierul” operatiunii Adriana Petcu (la
expresa solicitare a lui Iulian Iacomi, actual membru PNL si
fost Presedinte PSD Calarasi).
Pe site-ul nostru puteti accesa convorbirea telefonica
inregistrata cu Dna. Adriana Petcu, care recunoaste ca a
orchestrat totul!
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romaneseaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/

Mai jos aveti transcrierea acestei converstatii:
Adriana Petcu: -Da!
Reporter: Buna ziua! Doamna Petcu?
A.P.: - Da!
Reporter: -Sarut mana, doamna Petcu! Stefan Apostoaie
sunt, de la primaria DorMarunt. Sunt consilier local. Nu
stiu daca stiti, dar am avut o problema astazi cu un agent

economic care a fost inspectat la DorMarunt. La noi aicea,
a fost doamna inginer Roman si acuma nu mai putem da
de dansa… Dar baiatul asta care a fost reclamat… are…
fac… au mai gasit baietii nostri, de fapt, au mai gasit de
fapt, inca doua foraje ale lui. Si nu reusim sa dam de
doamna Roman! Ca dansa a plecat.
A.P.: - Eu nu mai sunt in Calarasi, sunt la Buzau.
Reporter: - Pai da… sunteti la Buzau, da. Dar noi am…
Sefu’, Iulian Iacomi ne-a spus sa va sunam pe
dumneavoastra.
A.P.: - OK! Dati-mi un fax, ceva…
Reporter: - Pai doamna Roman mi-a spus ca stiti despre ce
e vorba aicea! Eu nu pot sa dau de dansa… Ce sa va dau pe
fax? Locatia? Va dau ce am gasit noi in plus?
A.P.: - Da, ca sa o trimit. Acum sunt in… n-am cum sa o
mai trimit in seara asta! O sa le spun sa o trimita!
Reporter: - Maine dimineata. Pai si ce sa-I spun, ce-I spun
domnului Iacomi acuma? Ca dansul ar vrea sa o trimita pe
doamna Roman astazi. Pentru ca sunt… s-au gasit alea!
Vor sa faca constatarea!
A.P.: -… sa vad ce numar are Roman, ca nu stiu pe din
afara, va rog
Reporter: -Da’ nu raspunde! Nu raspunde, noi am sunato!
A.P.: - Nu…
Reporter: - Cum putem… Cum putem proceda?
A.P.: Lasati-ma un pic sa ma lamuresc si va sun inapoi.
Reporter: Pai uitati, il am… il am pe domnul Iacomi langa
mine aici, fratelelui Ion care e primarul la DorMarunt.
A.P. -….
Reporter: - Poftim? Doriti sa vorbiti cu domnul Iacomi
Ion?
A.P.: -Pot sa vorbesc, n-am nici un fel de problema! Sigur
ca da!
Reporter: - O secunda, ca vi-l dau. Stati putin…
Reporter: - Da, luati loc aici! Va rog frumos!
Reporter: - Alo?
A.P.: -Buna ziua! Buna ziua, va rog, da?
Reporter: - Buna ziua, doamna! Iacomi Ion sunt. Buna
ziua! V-a spus Iulian… V-a spus de problema noastra aicea
cu, cea cu… Stiti ce avem! Avem un agent care… am mai
gasit doua foraje, doamna! Cum facem, ca nu dam de
inginera Roman?
A.P.: Domnul Iacomi, eu n-am stiut ca…in Calarasi. N-am
stiut de control acolo! O sa ma informez si va sun inapoi,
ca nu stiu…
Reporter: - Pai doamna Roman noua dumneavoastra nea lasat numarul! Ne-a spus ca dumneavoastra ati luat
legatura si ati aranjat ce-ati facut pe-acolo…ca…
A.P.: N-am aranjat nimic nu nimeni, pentru ca nu… Am
facut o sesizare, au mers la o sesizare!
Reporter: - Aha… Deci dumneavoastra ati instrumentat
sesizarea.
A.P.: - N-am instrumentat nimic. A venit o sesizare si… sa
descind la Calarasi.
Reporter: - Aha
A.P.: - Ati inteles?
Reporter: - Da. Aveti…
A.P.: - Stati sa vad exact, ca nu stiu unde este doamna
Roman in momentul asta.
Reporter: - Da. Doamna Petcu, Cezar Petrescu sunt, de la
ExperimentulLehliu, un ziar de investigatie. Noi stim
foarte
bine,
cunoastem
foarte
bine
relatiile
dumneavoastra de rudenie, de apropiere intreclanul
Iacomi si dumneavoastra. Si cee ace ati facut
dumneavoastra astazi, doamna Petcu, este un lucru foarte
urat! In calitatea dumneavoastra de functionar public!
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A.P.: N-am nici un fel de relatie de rudenie cu nimeni!
Reporter: - Deci ascultati-ma ce va spun! Ce ati facut
dumneavoastra
astazi
cu
doamna
Roman,
dumneavoastra ca functionar public, e un lucru foarte
urat! Ma intelegeti? Tine de crima organizata, doamna
Petcu!
Petcu inchide apelul!
Cu aceasta transcriere, aventura salbatica a Adrianei Petcu
in Oceanul Ministerului Apelor se apropie repejor de sfarsit
si Adriana stie!
Asa ajunge un Ministru al Mediului Apelor si Padurilor,
ajutand Interlopi, sa manjeasca Partidul Social Democrat in
cel mai mizerabil mod, demonstrand pentru toti cititorii,
faptul ca este un om Corupt, capabila de fapte incompatibile
cu functiile detinute.
Iulian Iacomi, negociaza in aceasta perioada plecarea ca
Director/ Secretar de Stat in Ministerul Mediului si Apelor
Romane, sa scape de extraordinara presiune din zona
Lacomi Land, si pentru a
evita
prabusirea
Imperiului creat pentru
Familia
Iacomi.
Negocierile sunt intense
si pe ultima suta de
metri!
Imparatul fara castelIulian Iacomi, gata sa
serveasca Tara ca Director
la Apele Romane.

Iulian Iacomi, folosing angajatii Primariei, face bani pana si
din vidanjarea foselor septice, pentru ca in Lacomi Land nu
exista canalizare. Astfel, acesta a cumparat celebra Vidanja,
Vidanja Imparatului.
Aceasta ( aflata sub ingrijirea lui Jean Ivanescu- „ala cu
ca..tul” cum spunea Nea Marcel) a explodat in Lehliu Gara
si a umplut cu c..at tot Judetul de nu mai poate sta nimeni
in birouri! Mirosul a ajuns tocmai pana la Calarasi de nu
mai incape nimeni in birourile ISU Calarasi- Lehliu,
Parchete, DIICOT, MADR, CERTROM si Apele Romane.
Pur si simplu au imputit astia pe toata lumea cu putoarea si
mirosul!
De la acest punct, sunt necesare elemente de pregatire legat
de supravietuirea in afara Lacomi Land, mai precis legat de
cum Supravietuiesti in Inchisoare.
Rugam Interlopii Calaraseni, cititorii fideli sa vizioneze
materialul de pe site-ul nostru cu mare bagare de seama!
https://experimentullehliu.ro/2021/01/10/ministerul-apelor-romaneseaca-sub-arsita-coruptiei-adrian-petcu-si-iacomi-ep3/

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

Fara a avea real o orientare politica, Interlopii Calaraseni au
reusit sub acoperirea hainutei politice, jefuirea Judetului
Calarasi, realizata in mod salbatic si fara mila!
Azi ne vom concentra atentia pe exceptionalul furt din
Lehliu Gara si Dor Marunt si mai precis a unor membri
PNL, proaspat unsi Primari.
Primarul Interlop Ion Iacomi, cu fratiorul Iulian Iacomi au
avut ca ocupatie in ultimii 15 ani, ajutati de Secretarii
Primariilor pe care le conduc, exclusiv drenarea banilor
catre ei si catre firmele lor de casa. Fara interes pentru urbe,
pentru oameni, zona Lehliu- Dor Marunt cu localitatile
arondate, este lipsita de investitii real, fara apa curenta, fara
canalizare, fara gaze, fara trotuare, insa cu scoli prin care se
dreneaza banii la foc automat.
Proaspat investiti in 2020
in fotoliile de Primar, Ion
si Iulian Iacomi au
profitat de proaspata
investire a numitului
Lascu Ilie (PNL) ca
Primar
la
Nicolae
Balcescu si au aranjat
imediat o schema prin
care sa fure impreuna
suma de 30.000 Euro din
bugetul Primariei Dor
Marunt.
Lascu Ilie- Primar Nicolae Balcescu (PNL)

Pentru a justifica drenarea baniilor, Ion Iacomi a dat prin
acordare directa firmei EcoClean Sal Serv SRL, un contract
de peisagistica, pentru a monta cateva dale in fata Primariei
care arata ca Dracu dupa 10 ani de abandon investitional.
Cum arata Primaria Dor Marunt in Decembrie 2020?
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Asa arata magazia
Primariei Dor
Marunt
(17.12.2020), la 10
metri de Primarie.

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

Administratorul exceptionalei firme
de Peisagistica- Primar PNL
proaspat uns!
Pana acum, Ion si Iulian Iacomi nu
s-au obosit sa ascunda furturile din
cauza faptului ca sunt atat de
ocupati sa fure si sa aranjeze pe unul
si pe altul ca nu mai au timp de
ascuns! Totusi Lascu a mutat firma
in Ilfov sa nu bata la ochi!
Este foarte simpla, cheltui 3000
de euro pe materiale si raman
27.000 de euro. 50% Lascu- 50%
Iacomi. Simplu nu! Asa fura
Partidul in Calarasi.

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

In schema nu trebuie uitat
Dumitru
Nicolae,
actual
Subprefect si Dan Motreanu cel
care l-a impins primar pe Lascu.
Stalpisori aparent pitici, montati
langa dalele vechi. Dalele noi sunt 2
bretele laterale micute.

Daca tinem cont ca Lascu este var primar cu Lascu Daniela,
cea mai infocata sustinatoare a Primarului Ion Iacomi,
imaginea devina clara, o data ce furtul este in familie!
In bugetul Primariei, mai
erau ceva bani, asa ca s-au
grabit sa ii dreneze. Cativa
metri patrati de dale, 400 kg
de calcar pus frumos peste
pamantul ud, doi copaci
„cioditi” din parcul Orasului
Lehliu Gara (plop arctic
siberian de decembrie), o
gramada de prosti care sa
munceasca la chemarea
Primarului
si
gata!
Momentul era perfect, insa
nu singular.
2-3 plopi siberieni arctici ciorditi de la Lehliu si sa nu uitam
doua bancute mititele
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Prim Procurorul Jud. Calarasi, Xenofonte Purcarea, este
ocupat cu o noua tehnica de investigatie criminalistica, care
va da peste cap, clasicul concept al Justitiei in Democratia
Liberala din Judetul Calarasi. Vom detalia intr-un episod
separat. Important este ca Xenofonte este ocupat „full
throttle”!

Insa Lascu Ilie nu este 100% hot! Ales proaspat primar in
Nicolae Balcescu, el are grija mare de banutii din Primaria
lui, pentru ca Nicolae Balcescu are nevoie de un Primar
adevarat, iar Lascu vrea sa faca treaba! Este la primul
mandat si nu poate jefui chiar tot! Oricum primeste de la cei
care-si vand oamenii contracte, Ion si Iulian Iacomi.

Si cum Iulian Iacomi are si el nevoie de banuti, Primaria
Lehliu Gara, a acordat alaturi de Primaria Dor Marunt o
sumedenie de contracte pentru lucrari executate…

Asa ca Lascu cumpara cadouri de la Selgros pentru copii din
sat si repara ca un adevarat gospodar tot ceea ce poate!

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

In Dor Marunt, Ion Iacomi si Lascu Daniela dreneza banii
prin Scoali si Biserici, iar in Lehliu Gara, Iulian si Lascu Ilie,
curata ce ramane in plus prin bugetul local.
Se fura tot, pe fata si fara sa le pese de oamenii pe care ar
trebui sa ii reprezinte!

Extraordinarul Jaf din Lacomi Land

Asa a devenit PNL Calarasi un Partid de Hoti!

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

Milioane de euro pleaca anual din Primariile si Institutiile
controlate de PNL numai in zona Lehliu Gara - Dor Marunt,
catre familia Iacomi si asociatii.
Intre timp copii ne sunt calcati pe trecerile de pietoni in
mijlocul Orasului, lasat in bezna namol si mizerie.
Nu publicam inregistrarile cu Asistatii sociali care au lucrat
la lucrarea de peisagistica din respect pentru acestia (cel
putin pentru moment).
Cu 200.000 de euro se puteau face foarte multe lucruri!
Inca se pot face daca banii sunt recuperati.

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

Ion Iacomi- Primar PNL
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Dupa ce petrec salbatic la Hanul cu Limbrici, si mananca
cerbul vant proaspat in Padurea Fermecata din spatele
Hanului, ingrijita de angajatii de la Ajutoare Sociale,
angajatii MAI pun la cale cum sa execute pe unul si pe altul.
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Adi Talmazan este finul lui Rica!
Pentru Clanul Iacomi, a fost foarte important sa-si infileteze
oamenii in locuri calde, cu munca putina, unde mergi din
cand in cand! Trebuie sa retii ca din 250 de membrii ai
Clanului, nici unul nu a trebuit sa merga la munca in
strainate! Asta pentru ca sunt destui prosti, care in lipsa de
alte solutii, decat sa fure, pleaca in Lume si aduc acasa! In
rest, ei toti sunt angajati la Spital, la Primarie, la MAI, la
Pompieri sau la Ecoaqua!

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

In felul asta Clanul Iacomi capuseaza si plosniteaza toata
zona!

In MAI Calarasi, nu prea
are nimeni ce sa-i
reproseze
doamnei
Inspector din punct de
vedere
profesional!
Cand ajungi insa la
conducerea
unui
departament
format
aproape exclusiv din
Interlopi, cu sotul bagat
pana in gat in Clanurile
de Interlopi acoperite cu
hainuta galbena, ai o
problema!
La o analiza atenta insa
si aici SRI Calarasi cu
siguranta a scris sute de
rapoarte si analize,
Arme
si
Munitii
Calarasi, este infectata de parazitii Clanului Iacomii, finii,
nepotii, cumnatii, dar si de alti Interlopi.
Pe scurt, departamentul de Arme si Munitii Calarasi este un
focar de infectie, in care angajatii MAI se ocupa cu mici
rafuieli si aranjamente, ocupati fiind sa aranjeze pe unul si
pe altul!
Singura sansa de a curata focarul de infectie din Arme si
Munitii Calarasi, este de a actiona asemeni unui leu, de aici
si prima caricatura!
Daca mai punem ca Florin Dragan, sotul Ioanei, este un
infocat iubitor al
culorii galbene, PNList adevarat asa cun
Ion si Iulian Iacomi
sunt, se poate intelege
pe deplin modul in
care MAI Arme si
Munitii lucreaza in
interesul Partidului,
distrugand pe unul si
pe altul, fara nici o
legatura
cu
problemele reale ale
societatii!
Florin Dragan, mandria Hotilor PNL care saracesc si capuseaza
Jud. Calarasi.

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

Clanul Iacomi a infiltrat familia in toate fotoliile calde si
pufoase!

Din informatiile obtinute pana acum, tot Adi Talmazan este
omul care a sfatuit Clanul Iacomi cum sa-l lucreze pe Dan
Stancu. Astfel se confirma informatiile initiale prin care
utilizand informatii de la angajatul lui Dan Stancu, membru
al Familiei Iacomi, acestia au organizat impreuna cu Adi
Talmazan, un dosar beton! (vezi episodul 5).
Tot Rica a fost si in spatele amenzii primite de patronul
Ibitza din Lehliu, acesta urmarind sa inchida spatiul de
alimentatie publica, concurenta directa a Hanului Rustic.
Astfel folosind relatiile lui Gheorghe Catalin, Lt Col. si
conducator al Sectiei Lehliu Gara, de la Calarasi a fost
chemat un Inspector ISU care a primit un cadru ISU de la
Sectia Lehliu. La indicatiile lui Rica, acestia au descins la
ceea ce era atunci „Discoteca Ibitza” si au dat amenda de a
trebuit omul sa bage in faliment firma, pentru a scapa de
amenda!
La MAI Calarasi, exploziile au loc dor in interior si sunt de
mica intensitate!
Pentru a tine aproape membrii Clanului, pentru fidelizare,
Iulian Iacomi le-a dat terenurile Orasului Lehliu, care in
mod normal trebuiau date tinerilor Lehlieni!
Astfel Pacione Viorel cadru
MAI, a primit „spaga” pentru
buna indeplinire a sarcinilor
de servici date de Clan, un
teren, atunci cand a aranjat
arestarea lui Zolceag Marin,
competitor
care
detinea
magazine si vroia sa faca
restaurant in Lacomi Land!
Astfel Pacione Viorel primeste
teren de la Imparat pe strada
Agricultorilor,
tratament
special din partea lui Buraga
pentru slugarnicia de care da
dovada si alte avantaje!
Terenurile Orasului sunt impartite intre Sofian, Iacomi
George, Alin Ploiesteanu, cu terenuri pe str Vlastarului,
unde acestia au construit fortificatii si vile in stil Neogotic
tarziu!
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Plt. Adj. Ciprian
Tudorel- MAI ISU
Calarasi

financiare, drenate exclusiv catre clientela politica a
acestora.
Sofian Costache,
caricatura in stil
simplist

Alin Ploiesteanu, alta
sluga credincioasa a
Imparatului
Iulian,
rasplatit cu functia de
Primar la Frasinet,
analfabet functional, a
primit prin Soacra
Viorica Simion, teren
intravilan la schimb cu
o bucata de teren lipsita
de valoare!

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

Targul de Animale al
Orasului Lehliu a fost
dat la Clan lui Curea
Gigel,
aproape
5000m2. In lipsa de targ, lumea vinde cereale pe str.
Industriei!
Terenurile de langa Petrom (peste drum), au fost date de
Primarul corupt si las azi PNL-ist infocat, lui Dinca Relu
Aurelian, Bucur Costel, si altii.

si audio exceptionale!

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

Hanul reprezinta un complex investitional gandit sa asigure
Clanului venit timp de 500 de ani! Cu impozit 0, zeci de Ha
de teren, transformate pe banii Orasului Lehliu in Zona de
Agrement, Hanul a fost gandit pornind de la o idee buna,
insa construit pe Jaf, Spaga si Furt! Pentru Familia Iacomi,
Hanul reprezinta „la pièce de résistance„. Gandit cu paduri
Amazoniene, Zone de Distractii, Ponei, Lacuri cu Crapi
Somonati si Zane, Hanul se vrea transformat in Disneyland
de Baragan!

Dinca Relu Aurelian in costum festiv!

Pe strada Parcului, Ion Ciprian Tudorel, Moldoveanu Ion si
Cumnatul lui Moldoveanu Ion, au primit pentru supunere
terenuri generoase „moca”!
Fratele Soniei (secretara lui Iulian Iacomi la momentul
arestarii acestuia), angajat MAI primeste si el un teren pe
str Serei de peste 1500 m2.
Cei de sus, mai toti sunt cadre MAI- ISU!

Va reusi Dinca Relu Aurelian, Stoica Roxana si Ion Iacomi
sa transforme visul lui Iulian in realitate, in timp ce trebuie
sa ii omoare pe toti cei de langa ei, pentru a elimina
concurenta?
Ion Iacomi ne invita pe toti la nunti si botezuri salbatice in
Padurea cu Fiare azi PNL-iste.
100 euro de persoana (de eveniment), fara bon ca nu se
poarta!
Hanul Rustic sau Hanul cu Limbrici, cu Lacurile cu Limbrici
sapate ilegal si aiurea in panzele de apa ale Orasului furat
Lehliu Gara.
„Eu sunt Moldovean, eu nu fur…”
Iulian Iacomi 2020 (citatul zilei)

Nu zice nimeni ca nu merita cadrele MAI terenuri
generoase, insa in Lehliu Gara- Dor Marunt, resursele
Orasului sunt in totalitate Jefuite de doua decenii de
membrii Gruparii Iacomi, inca, insa nu pentru mult timp….

Judetul Calarasi este un Judet furat, jefuit de PSD si PNL in
egala masura.
Trebuie subliniat insa faptul ca sub dominatia PNL, mai ales
in perioada 2010-2020, localitatile aflate sub controlul
acestora au inregistrat un regres economic si social
exceptional, insotit de furtul cvasitotal al resurselor
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In Romania moderna, legile sunt doar pentru prosti! Pentru
Interlopi, pentru hotii si curvele din PNLSD, legile
Romaniei sunt facultative.
Buraga Costel, Comandantul de Politie Interlop, a avut grija
sa inchida toate unitatile de alimentatie publica gen
restautrant, mai putin 3, La Partid si Hanul cu Limbrici si
unitatea de langa trecerea de cale ferata (care apartine lui
Costea Dragos, cuscrul lui Iacomi, adica Eliana Iacomi, fata
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cea mare a lui Iacomi formeaza un cuplu cu baiatul lui
Costea zis Oase - din Valea Argovei).

eforturi pentru a distruge persoanele care deschid unitati
gen terase/restaurant!
In mod normal, nu ai voie sa servesti la masa ca la „tine
acasa”! Coruptia, mizeria Partidului National Liberal, se vad
clar si transparent in Lacomi Land, zona care cuprinde cele
mai „jefuite” primarii din Europa anului 2020! La Lehliu
Pandemia a luat sfarsit!
Detinut de Constantinescu Emil, carciuma nu corespunde
cerintelor situatiei de Urgenta. Mai mult, dupa 21:00,
aceasta functioneaza si fara posibilitatea de a scoate bonuri
fiscale. Cel mult au voie sa vanda la geam!

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

Cu toate ca nu ai voie in
Romania sa tii deschis
dupa 21.00 PM unitati
gen Restaurant, in Lehliu
Gara, pandemia se pare ca
a luat sfarsit! Poti manca
la liber in unitatiile
Clanului Iacomii. Hanul
cu Limbrici si LA Partid!
Cele doua unitati (Hanul si La Partid), rupte de realitatiile
Romaniei aflate in Pandemie functioneza full throttle pana
la 24:00!
Insa nu activitatea din carciuma este importanta in
prezentul articol, ceea ce este importanta este
demonstrearea complicitatii Col. Paduraru, conducator al
MAI ISU Calarasi si a lui Buraga Costel - MAI Lehliu Gara,
in activitatile curente ale Crimei Organizate. Coordonarea si
tenacitatea cu care acestia executa pe unu si pe altul, in timp
ce favorizeaza membrii Clanului, cu singurul scop de a
drena
importante
resurse
financiare,
eliminand
concurentii.
Iulian Iacomi, are si el un complex de Agrement in Lehliu
Gara si este foarte atent sa tina concurenta departe de zona,
existand un important set de cazuri bine documentate, legat
de modul in care acesta cu membrii Clanului, utilizand
structuri ale MAI Calarasi - Lehliu Gara, depun importante

Astfel la Partid vin oameni tocmai din Bucuresti, pentru o
seara cu pizza si ficatei! Noptile sunt fierbinti si salbatice si
„fara masca” este regula de baza!
Distantarea sociala, pandemia, mastile pentru ospatari sunt
de domeniul trecutului! Este ca si cum la LEhliu Gara,
pandemia a disparut!
Partidul National Liberal, legat de Familia Constantinescu
si de Clanul Iacomi, are in comun cu faptele observate de
noi si un important istoric ce tine de Lumea Crimei
Organizate a Bancilor!
Mai precis sotia lui Emil Constantinescu este Director la
Banca Raiffeisen Bank din Lehliu Gara, cunoscuta in zona
ca „Banca Interlopilor”.
Distinsul Domn Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, poate
lua exemplul Clanului Iacomi, daca doreste ca credinciosii
sa se poata ruga fara restrictii!
O solutie este sa extindem intinderea acoperirii
Arhiepiscopiei si asupra Lehliu Gara! Poate doar Sfantul
Duh sa alunge Dracii din zona!
Deosebit de importanta perspectiva financiara in buna
gestionare a miilor de tranzactii murdare prin care sunt
sifonati banii Primariilor din zona, banii din activitatile
Crimei Organizate, transferuri care sa nu apara la
antifrauda, etc!
Ajunsa Director la Banca Raiffeisen din Lehliu Gara prin
inginerii exceptionale, structura Bancii este adaptata
nevoilor Lumii Interlope.
La fel BCR si CEC Lehliu Gara sunt infiltrate si capusate.
Angajatii infiltrati sifoneaza informatii critice si ajuta
Lumea Crimei Organizate Calarasene sa saboteze agenti
Economici, oferind consultanta in mod direct si constant,
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legat de sold-uri, rulaje, operatiuni, atat lui Buraga Costel
cat si altor membrii interesati de unu sau de altul.
Bancile din Lehliu Gara reprezinta in fapt si motivul pentru
care Experimentul Lehliu exista!
Pentru Clanul Iacomi, banii reprezinta unicul si singurul
liant care leaga Organizatia, gandita in sistem piramidal.
Dar sa vedem ce spune sursa legat de Raiffeisen Bank:
Reporter: -Da, da, da… Și la Raiffeisen pe cine au băgați
acolo? Care sunt fetele lor? Ce știți de ei?
Gheorghe : -E o fată de la Bălcescu, e băiatul lui Gică carel susține tare pe Iulică…
Reporter: -Stai așa…O fată de la Bălcescu, stai să scriu că
sunt bătrân…o fată de la Bălcescu, cine mai este de-al lui
Iulică?
Gheorghe : -Băiatul lui Gică, ăla care face imprimeuri, era
el pe aici cu cablu, s-a mutat din Călărași, și-a luat casă în
Lehliu, și acum are în spate la Nemeș, de la Piticu a
închiriat, are o asta unde te duci să-ți multiplice hârtii.
Reporter: -Da, da, da, îl știu pe ăsta. Și pe cine mai are?
Deci doi…Mai sunt și alții în afară de ăștia?
Gheorghe : -Și cred că și…nu…aici…nu știu cu noul director
că nu mai e directorul care era odată, a ieșit la pensie și nu
știu acum pe cine a adus. Nu știu cine e director acum la
Raiffeisen.
Reporter: -Ia fii atent că te întreb ceva…Stai că uite am eu
aici, mi-au mai dat alții. Enulescu știi ceva de ea?
Gheorghe : -Enulescu, nu, n-are treabă, nu….o stiu….e fata
lui Vasilică e de când e Raiffeisen-ul aici.
Reporter: -Enulescu, nu?…Cică e preferata lui Buraga,
auzi, ce am eu aici.
Gheorghe : -Face parte din pocăiți. Știi că ăsta e…..
Reporter: -Da, da, da. Deci Enulescu asta zici că e la
Raiffeisen de mult.
Gheorghe : -Da, e de când e Raiffeisen-ul aici…era Direcția
Agricolă.
Reporter: -Și unde, unde sălășluiește?
Gheorghe : -Stă în Lehliu Gară în apartamentul fostului
milițian, pensionară pe caz de boală, Enulescu.
Reporter: -Fostului militi…a, ăsta a fost milițian. A-haha…
Gheorghe : -Da….
Reporter: -Cică e preferata lui Buraga. Buraga tratează cu
ea. Ce au ei acolo, bani…
Gheorghe : -Cred. Cred. Cred.
Reporter: -Upur, Upur, de Upur ce știi?
Gheorghe : -Nu știu.
Reporter: -Țugui Viky…
Gheorghe : -A…asta e tot din partea lui Împăratu.
Reporter: -Da? Tot la Raiffeisen?
Gheorghe : -Cred, cred că lucrează, dacă e la Raiffeisen,
sigur Iulică a bagat-o că e fata lui Țugui…Ăla care era la
Ameropa cântaragiu și pe urmă a fost la siloz….în sfârșit…
Reporter: -Uite ce am. Este omul lui Dobre, Brighilă?…. și
Matache.
Gheorghe : -Matache e ăla cu magazinu cum te duci spre
IRTA încolo pe partea stângă.
Reporter: -Și Brighila?
Gheorghe : -Brighila? Nu, Brighilă. Brighilă ăsta a fost
polițist și face parte din corpul de control al …se duc la
control…al pazei…agreata…al firmei de pază ca milițian,
știi? Si controlează paza la bancă, la…, la…
Reporter: -Și Popescu Alexandru care e pe lista de
consilieri PNL, cine este?
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Gheorghe : -Nu știu.
Reporter: -Nu știi nici ăsta…
Gheorghe : -Păi dacă îi văd fața da. Așa după nume nu știu.
Reporter: -Barbu?
Gheorghe : – Barbu? La Raiffeisen?
Reporter: – Da. Cumnata lui Barbu. Barbu Mădălina?
Gheorghe : -Barbu Mădălina? Păi nevasta lu….
Reporter: -Spălătoria! Spălătoria!
Gheorghe : -Nu, nu, nu… Barbu Mădălina nu e, mă. Este a
lui ăsta care e consilier sau ce este, a lui Vali Barbu. Vali
Barbu avea o firmă de cablu la voi la Dor Mărunt.
Reporter: -Aha… Vali Barbu.
Gheorghe : -Da. Și acum l-a angajat Iulica….acum vreo
două mandate, care-mi spunea mie că se câștigă banii
greu, el care și-a vândut și apartamentul, în sfârșit…un
neica nimeni.
Reporter: -Da.
Lt Col Gheorghe Catalin si Col Paduraru, coordoneaza
activitatea Inspectorilor ISU Calarasi. acestia au fost
coordonati militareste sa inchida concurenta Directorului
Raiffeisen Bank si implicit a Clanului Iacomi.
„La Partid” este locul unde Iulian Iacomi tine des sedinte cu
gasca!
ISU Calarasi este implicata in acest fel, in mod direct si
interesat in activitati specifice Crimei Organizate, aplicand
Legea selectiv!
Dovezile, detalierea faptelor atat in cadrul lui Buraga cat si
a ISU Calarasi in prezentul caz, depasesc cadrul prezentului
articol. Aceste elemente detaliate sunt destinate Parchetului
Militar spre competenta analiza si solutionare. In fapt
documentare estea necesara pentru sustinerea acuzatiilor
de Genocid si Crime importiva Umanitatii importiva
Procurorilor Calaraseni.
Daca dupa 21:00 vrei o portie de ficatei la aglomeratie, poti
veni La Partid! Materiale video din interior si exterior,
inregistrate in data de 29.12.2020, sunt postate pe site-ul
nostru:
https://experimentullehliu.ro/2020/12/31/buraga-col-paduraru-sicrima-organizata-ep6/

a fi deranjati catusi de putin.

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

Se poate pe drept concluziona ca in Lehliu Gara, in Lacomi
Land, pandemia a luat sfarsit. Fara a exagera, Lacomi Land
poate fi considerat prima zona libera de COVID din Europa!
Atunci de ce sa nu deschidem si scolile?
Materialul a urmarit exclusiv implicarea cadrelor MAI si
ISU Calarasi in activitati specifice Crimei Organizate.
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In Comuna Dragos
Voda, exista trotuare
pe ambele parti ale
drumului principal,
aerul se poate respira
si exista retea de apa
functionala. La Dor
Marunt si Lehliu
exista Clanul Iacomi
si nimic din cele de
mai inainte. Dar nu-i
bai, poti merge pe
potecile laterale sau
acostament
(daca
exista)!
Azi la stanga, maine la dreapta, singurul interes al
Politicianului din Calarasi, este accesul la resursele
financiare ale Institutiilor, unde pot capusa si „suge”, ei si
fratiorii lor, surioarele, nasii, cumnatii, cumnatele si
apropiatii! In general, toate resturile societatii, ajung in
Politica Romaneasca, sa conduca Institutii si entitati
economice, cu care, nu au nimic in comun. Cel mai elocvent
exemplu al parvenirii politice, il gasim la Primariile Lehliu
Gara si Dor Marunt, unde de doua decenii, se zvarcolesc Ion
si Iulian Iacomi.
Nu exista un exemplu mai clar al rautatii si neputintei
acestor oameni, numiti azi Politicieni, decat cel din Lehliu
Gara- Dor Marunt. Singura si principala ocupatie, de a jefui,
de a fura si de a zdrobi prin coruptie si nepotisme toata zona
aflata sub influenta lor, este si singura activitate aducatoare
de bani (lor)! Faptul ca sunt azi in PNL, ca imbratiseaza
valorile Liberale, nu are nici o relevanta! Faptele raman
fapte, iar PNL, ramane un Partid in care toti interlopii locali
si-au gasit un culcus cald, feriti de Procurorii incapabili sa
aplice legea („prinsi in chingi..” cum spunea nea Marcel).
Clanul Iacomi si zonele controlate de ei sunt in ruina si
namol, Institutiile capusate si ei calare pe ele, cu tot Clanul!
Orasul Lehliu Gara este devastat de lucrari facute prost, sau
lasate neterminate, lucrari pentru care sunt necesare sume
mari de bani, sume care in momentul de fata sunt drenate
incet si sigur catre firmele familiei Iacomi, firmele
apropiatilor si firmele capusa ale PNL (in prezentul caz).
Orasul arata ca dupa bombardament, iar Primarul care si-a
castigat mandatul prin frauda, cu sute de flotanti adusi la
vot, este ocupat sa-l aranjeze pe ala, pe ala si pe ala!
Buraga Costel (Sef Politie MAI),
merge pe aceleasi strazi ca si
Banescu Liliana (Procuror Sef
Lehliu Gara), ca si tine, strazi care
arata dezolant, in Orasul in care
NU EXISTA CANALIZARE pentru
apa pluviala, situatie incredibila
pentru strazi cu lucrari nou
executate la acest sistem!
Celebra Crinului Avenue, sau
Strada
Crinului,
lasata
devastata de sapaturi si
lucrari executate in bataie de
joc!

Exista in Lehliu Gara persoane care au curajul si daruirea
sa-ti ofere tie, cititorului, aspecte ascunse, fapte ale
Interlopilor si exceptionale detalii ale mafiei din Primaria
Lehliu Gara si nu numai. „Nea Valcu”, cum ii spunem toti,
munceste 12 ore pe zi si tot ceea ce-si doreste este sa aiba un
Oras frumos, fara hoti, fara plosnite si fara Petrica Ivascu la
conducerea ANAF Lehliu ( om care nu are ce sa caute acolo,
dar vom reveni pe larg la Ivascu si legaturile cu Crima
Organizata pe filiera Iacomi si CO, in episoadele urmatoare,
cu dezvaluiri senzationale din Bordelul Clanului IacomiANAF Lehliu Gara).
Valcu Constantin, asemeni
mie, are studii superioare si
merita un loc in Istoria
Orasului, pentru implicarea si
curajul de a spune nu Crimei
Organizate din Oras, de a sta
zid in fata acestora si de a
expune modul de operare al
acestor bande de talhari, care
plosniteaza Orasul si implicit
pe noi toti.
Puteti accesa pe site-ul nostru inregistrari audio cu
dezvaluri incendiare, despre Flotantii adusi inclusiv de la
Spitalul de Psihiatrie din Sapunari, Cum au cladit Hali si
Taracila imperii, Nabi, Bulearca si Ionut de la AMEROPA
https://experimentullehliu.ro/2021/02/19/partidul-clanul-si-ciolanul/

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

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

Contact: SC Petrochem Technologies SRL, Dor Marunt office, DN3a nr
214, Et 1, room 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,
Tel.: 0732.559.788
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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

APRILIE 2021
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Un Post de Televiziune cu acoperire nationala,
teoretic ar trebui sa fie independent si obiectiv
si nu ar trebui sa faca articole la comanda.
Insa o data ce Guvernul Romaniei (acum
PNL), da milioane de Euro, trusturilor externe
care controleaza presa si televiziunea, zisa
libera, este de la sine inteles, ca mai nimeni nu
va critica real, mizeria si incompetenta din
Partidul care te plateste. Cainele nu musca
mana celui care il hraneste!
https://www.paginademedia.ro/2021/02/bani-pentrupresa-cat-au-luat-posturile-tv-guvern-intact-pro-tv/

-Dar ce te faci cu „ziaristii” pe care nu-i poti manji cu euro?
De astia nici Aghiuta nu te scapa! Continuarea la PAGINA 2

In data de 01.03.2021 dimineata, pe la
9.00, la Lehliu Gara, a avut loc vidanjarea
conducerii Iacomiste de la Ecoaqua Lehliu
Gara. Este asteptata numirea la
conducerea entitatii a domnului Nitulica
Ion.
Ecoaqua, alaturi de Spitalele din Sapunari
si Lehliu Gara, reprezinta unitatile de
baza, ale Clanului Iacomi, unitati in prin
care putinii bani disponibili, sunt drenati
in mod salbatic, prin lucrari catre firmele satelit, si ale Familiei Iacomi si locul
in care sunt angajate rudele celor din Clan.
„Este o carpa, m-am sters cu el pe picioare...”
A tinut Iulian Iacomi sa-mi transmita la data asaltului de la Valcu, legat de Ion
Nitulica, printre alte abjectii debitate! Continuarea la PAGINA 7

In inima Baraganului, pe un fir de apa,
o Primarie, mandra cum alta nu-i,
Primaria Dor Marunt, condusa de
liberali adevarati - Clanul Iacomi.
Liberalismul salbatic, promovat la
nivel
local,
arata
exceptionala
capacitate
organizatorica
si
efervescenta dinamica a gandirii, a
numitului Ion Iacomi (primar) si
Vatafu Constantin (secretar comuna).
Vazute exclusiv ca „zone de muls”,
Primaria reprezinta o Unitate de Forta, prin care interlopii pot controla
importante sume de bani si pot asigura celor apropiati posturi calde, in care nu
trebuie sa muncesti. Aici insa trebuie sa excludem cele cateva posturi de
munca, unde chiar se munceste, adica jos, unde cineva trebuie sa primeasca
taxe si sa dea hartii. Vorbim strict de aparatul de forta, care include undeva la
20 de posturi. Aceste 20 de posturi, sunt exclusiv umplute cu neamurile,
prietenii si sclavii Clanului. Continuarea la PAGINA 11
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Primaria Lehliu Gara trece prin grele
clipe (in special angajatii), care cel mai
probabil, din cauza lipsei cronice de
bani, nu mai are sumele necesare pentru
plata salariilor.
Acum cateva zile, Consilierul Local
Narcis Vlad Barbu, zis Pinguinul, a pus o
postare pe facebook, prin care, se anuta
dezastrul. Continuarea la PAGINA 8

Codrin Stefanescu, un iubitor de frumos,
vesel si educat, primeste mana libera de
la Liviu Dragnea, sa se ocupe de Calarasi!
Liviu Dragnea : „-Codrine la Calarasi te
ocupi tu!” (martor la discutiile legat de
numirea Imparatului).
In 2019, anul Domnului, la Calarasi, are
loc inscaunarea numitului Iacomi Iulian
zis Imparatul, membru al gruparii
Iacomi, in functia de Presedinte al
Partidului Social Democrat!
La ceremonia de „ungere”, participa
Liviu Dragnea si toata camarila de Sclavi
ai lui Iulian Iacomi, adusi sa pastreze
ordinea si sa mai execute pe cate unul
daca este necesar.
Continuarea la PAGINA 15
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Le-am cerut la toti facturile umflate, facturile de paine,
platite la pret de cozonac, facturile nesimtite de
castraveciori in otet, insa nu le-am primit!

Jaful din Spitalul Sapunari, angajarile pe pile, internarile
fictive, sunt exceptionale la Spitalul Sapunari.
Mancare de 12 Ron /zi/ pacient
Un pacient primeste mancare de 12 Ron/zi la Sapunari.
Dimineata, primesti margarina pe paine, la pranz, supa de
spanac verde, iar seara tocanita de castraveciori murati (pe
care nici cainele nu o mananca).
Este adevarat ca la Spital nu mergi ca la Pensiune, insa
realitatea din Spital te cutremura!

Spitalul de Psihiatrie Sapunari este o institutie MAMUT,
adusa la o dimensiune incredibila de personal, in cei 12 ani
de directorat al distinsei doamne Ing. Iacomi Daniela
(Braileanu Daniela acum).
Cu un numar de 185 de angajati, Spitalul are in componenta
cam 50% din Clanul Iacomi, oameni angajati pe grade de
rudenie, legatura si spaga. 90% din angajatii actuali au fost
adusi de Braileanu Daniela, din Clan.
La un numar de 100 de pacienti, Spitalul din Sapunari este
in fapt in faliment. Este falimentat de managementul
incredibil, prin care timp de 12 ani, banutii din spital au fost
sifontati salbatic catre firmulitele iubite de Iacomi Iulian.
12 ani de capusare au transformat Spitalul de Psihiatrie
intr-un manut cu picioare de lut.
In unitate, sotia temutului Sef de Politiei Lehliu Gara,
membru al Clanului Iacomi, Buraga Costel, doamna Buraga
Daniela.
Spitalul de Psihiatrie este pe punctul de a exploda, insa din
cauza dimensiunii si a infectiei.

O data scoasa afara de pe post, doamna Inginer Braileanu
Daniela (fosta Iacomi), la Spital este adus pe 6 luni
(interimat) singurul om, care a avut curajul sa-l infrunte pe
Iacomi Iulian, timp de un deceniu, rezistand injuraturilor,
amenintarilor si loviturilor Imparatului, Stamate Laura.
Iliuta Vasile a luat una din cele mai bune si mai juste decizii
politice din intreaga sa cariera, numind in postul de
Manager Interimar, Femeia de Fier, care cu stoicism a
rezistat in mizeria Clanului.
Nici un om normal la cap nu ar intra si nu ar supravietui,
nici macar o zi, in cea mai importanta unitate a Clanului Trocul Clanului Iacomi, de unde papa sute…
Am sperat la data numirii ca Iliuta va demara o avalansa de
plangeri penale, dezvaluiri si verificari, legat de starea
Spitalului, insa nu a fost asa.

Daca in Cocina Lehliu Gara (Spitalul Lehliu Gara), Clanul
Iacomi a introdus mare parte din Familie si Clan, la Spitalul
Sapunari, avem cealalta parte a Clanului.

In timp ce eram dezamagit ca Iliuta Vasile, Presedintele
Consiliului Judetean, nu decapiteaza balaurul, Vasile alege
varianta consolidarii controlului asupra unitatii si evalueaza
starea Spitalului in detaliu.
Fara a efectua disponibilizari si schimbari masive, Iliuta
Vasile nu a deranjat angajatii Spitalului si nu a cauzat
neliniste printre angajati!
Nu aveam decat acum cateva zile sa inteleg strategia
adoptata!
Dar noul Director schimba alimentatia radical, se defriseaza
Jungla din curtea Spitalului, se opresc furaciunile la
facturare cu firme capusa si lucrurile intra intr-un normal
INCREDIBIL pentru Sapunari!
Braileanu Daniela cu Iulian Iacomi pregateau intre timp, un
PUCI la Spitalui Sapunari cu ajutorul lui Filipescu si al lui
Emil Dumitru!
Chiar daca a fost indepartata de la conducere, Daniela,
folosind informatii din interiorul Spitalului, de la oameni
cheie, a reusit sa organizeze un Puci!

La nivel de top era cunoscut de cateva saptamani faptul ca
Iliuta Vasile va fi urmarit penal de DNA Bucuresti, dupa ce
spuma PNL Calarasi a facut exceptionale interventii la nivel
de Guvern, pentru inceperea urmaririi penale!
In acest context era necesara manjirea Presedintelui de
Consiliu Local si Presedinte al PSD Calarasi cu cacat, de
dorit, cat mai mult si mai mirositor!
Emil Dumitru si Filipescu sunt cei doi din conducerea PNL,
care au acordat sprijin total Gruparii Infractionale Iacomi.
Acestia au aranjat si aranjeaza in continuare, pe oricine le
sta in cale, fie ca este politician sau agent economic. Clanul
Iacomi cu sprijin politic au organizat operatiunea de
manjire a dusmanului politic Vasile Iliuta.
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Saptamana trecuta, apare si Echipa DIGI 24, pregatita de
asalt, sa descopere adevarurile de la Spitalul Sapunari, in
fapt, dorind exclusiv manjirea lui Iliuta Vasile!

Digi 24, folosind informatii de la Iulian si Braileanu
Daniela- fosta Iacomi, in data vizitei echipei DIGI 24,
sincronizeaza Puciul!
Angajatii Spitalului, fara a avea motiv de revolta, refuza in
ultimul moment, sa scoata pancartele si sa iasa in fata
Spitalului, unde Directorul Financiar, fusese instruit de
Iacomi, sa faca pe prostul!

Emil Dumitru, sustinatorul Clanului Iacomi

Digi 24, face curse la Calarasi, unde il fugareste pe Ilie, insa
asta alunecos si obisnuit cu mizerie PRESEI LIBERE,
manjite cu banuti, fuge mai ceva ca un Epuras, ca nici Sofian
Costache, nu-l prinde cu pusca!
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/fost-patron-de-magazin-numitmanager-de-spital-unde-ati-profesat-ca-jurist-in-cadrul-firmei-mele-eum-am-ocupat-de-toate-1453882

Ion Gavrila in material, este pus sa faca pe papagalul, asta
in timp ce persoanele care trebuiau sa organizeze puciul, nu
au mai iesit cu pancartele (Jos Vrajitoarea!, Jos Iliuta
Vasile!, Vrem un Director competent!, cam asa sunau
indemnurile de pe pancartele pregatite pentru mitingul
spontan).
Gavrila, o data ce a ramas fara protestatari, constient ca nici
de Iliuta nu vor da sa-l manjeasca, face pe prostul, in fata
camerei!
Filipescu, Iacomi si Emil Dumitru, iti arata tie, Lehlianului
iubire si apreciere

Pentru mai multe detalii despre Ministrul Oros si jegul de
sub presul Liberal Marxist puteti citi pe site-ul nostru
articolul Hienele MADR, ingerii mortii si ideologia
politica liberal-marxista a Clanului Iacomi
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortiisi-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/

Clanul Iacomi, cu ajutorul lui Emil Dumitru, trimite toata
Echipa MADR, CERTROM, APIA si RENAR, sa inchida un
investitor privat, sub directa obladuire a Ministrului Oros
Adrian, in ziua de 23 Septembrie. Filipescu si Emil Dumitru,
coordonau asaltul, aflati la o distanta de 8 km de tinta, unde
la Lehliu Gara, pupau papucul Sultanului Iulian Iacomi.
Fara sprijinul Partidului National Liberal, fratii Ion si Iulian
Iacomi nu depaseau stadiul de hoti de buzunare in Tiganasi!

Marin Badea, tot cu informatii de la PNL Calarasi, a scris
repede un articol, in care arata fapte in modul lui specific
(adica total denaturate si tendentioase).
Conducerea PNL Calarasi, la insistentele Subprefectului
Dumitru Nicolae (zis Gogosel), impreuna cu Iulian si Ion
Iacomi, gasesc intrare la DIGI 24, pentru o serie de
materiale in care sa denigreze la maxim imaginea Zeului
Zeilor si Imparat al Imparatilor- Iliuta Vasile, inainte de se
face public anuntul DNA de incepere a urmaririi penale.
Si azi, 24.02.2021, apare pe site-ul DNA anuntul cu
inceperea urmaririi penale.
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In timp ce noi asteptam cu doua echipaje sa vina si Marinica
Badea, la Primaria Lehliu Gara, la Imparat sa lase factura si
sa inceapa si el un articol, asa cum face de obicei, cu cine
crezi ca dam nas in nas la Imparat?! Echipa DIGI 24, venita
sa culeaga „cascavalul” si sa mai primeasca ceva informatii,
numere de telefoane, sa mai croiasca un material, asta
pentru ca primul nu prea a avut efectul dorit.
Suma: Din Primarie, aflam ca este vorba de 10.000 de Euro!
Cash. Mai mult, Ion Iacomi, racit mort, vine la Lehliu
repede, sa aduca ceva „cascaval”, ca nu era de ajuns!
La filajul nostru, 5 persoane, 3 camere mobile si un om in
Primaria Lehliu Gara (Oras Martir).
Incepe filajul, cu informatorii de pe sectiune de intrare in
Lehliu Gara. Urmarim Echipa Digi 24 peste tot, sa vedem
daca se duc sa culeaga banutii, asa cum face Imparatul si
Ionica de obicei!
Dupa un periplu bine organizat, se opreste Echipa Digi 24
la Primaria Lehliu Gara, pentru rasplata si informatii
suplimentare.
Echipa DIGI 24, NU AVEA CE SA CAUTE LA PRIMARUL
INTERLOP, IULIAN IACOMI! Ei in mod normal, faceau o
ancheta jurnalistica, impartiala, curata precum curul unui
bebelus!
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Mai jos va prezentam transcrierea discutiei halucinante!
Aproape o ora au stat hingherii DIGI 24 la Imparat in birou,
marcand cea mai lunga intalnire a Imparatului, cu o sedinta
medie de 15 minute!
In Primarie, toti soptesc suma de 10.000 de Euro, bani pe
care Ion Iacomi, care astepta cuminte afara, mereu atent sa
nu fie filat, insa racit mort (COVID 22?). Fara masca si racit
mort, Ion Iacomi a stat la „atac”, in caz ca este solicitat, nu
inainte de a merge la Carciuma La Partid, pentru o dusca!
Dupa Intalnire, camuflati, cei doi Ziaristi simbriasi, ai DIGI
24, merg la treaba sa „faca croiala”, unde cutreiera mai
multe locatii, asa cum ele au fost indicate de Braileanu
Daniela si Iulian Iacomi.

Cu teama din cauza infectarii lui Ion Iacomi, analizand
cantitatea mare de muci, echipele nostre de filaj, se
pozitioneaza in teren, chiar sub nasul fin al Clanului, cu
mare grija sa stam la distanta de Primarul infestat.
Si vine Iulian la intalnire, nu inainte de a evalua, cum mai
poate sapa un sant in fata Magazinului, detinut de familia
noului director de la Sapunari.
Pe site-ul nostru puteti urmari inregistrarile video legate de
acest subiect: https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24puciul-esuat-imparatul-si-zeul-zeilor/

Nu pleaca Iacomi insa, inainte de a injura vanzatoarele. La
cateva minute sosesc si Reporterii DIGI 24 la Primaria
Lehliu Gara.
CATALIN FIROIU face articole si materiale la comanda
politica. Sosirea Echipei DIGI 24 la Iulian Iacomi, pentru
Suplimentul de Hrana si Detalii. La fel ca Marin Badea,
lucreaza Digi 24, cu materialul clientului!
Filaj lateral pentru a vedea cati sunt in masina.
Dupa 45 de minute, extenuati, insa mai grei, ziaristii
simbriasi, merg la treaba! Ion Iacomi, sosti in graba, aduce
si el ceva!
Ziaristii liberi si fara interes, care iti aduc tie, cele mai
adevrate stiri, azi doar simpli simbriasi.
Imediat dupa ce aranjeaza in biroul lui Iacomi Iulian,
Reporterii manjiti, pleaca spre Capitala, unde mai pun deun material fierbinte.

Totul pe bani si aranjamente, totul cu scopul de a manji un
om, care trebuie indepartat si care deranjeaza rau! Rau de
tot!
Tot PNL-ul se lupta sa il scoata pe Iliuta din carti! Nici Ilie
nu-i Sfant, insa nici lipsit de suflet ca astia lui Iacomi!
Asa ca il sun pe Redactorul experimentat, om cu decenii de
experienta si spune al meu Catalin, tot ce trebuie sa spuna.
Sa intelegi si tu, ce inseamna mizeria din presa de azi!
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio a
convorbirii telefonice cu Reporter DIGI 24 Catalin Firoiu.
https://experimentullehliu.ro/2021/02/24/digi24-puciul-esuatimparatul-si-zeul-zeilor/

-Alo, da?
Reporter: -Buna seara!
- Buna seara!
Reporter: -Petrica Filon sunt, consiler la primaria Lehliu
Gara. Mi-a dat Iulian, mi-a dat domnu’ primar o serie de…
-Cine sunteti?
Reporter: - Petrica Filon sunt, consilier la primarie!
-Si ce treaba aveti dumneavoastra cu mine?
Reporter: -Pai stati sa va spun! Mi-a dat... mi-a dat
domnu’ Iulian, m-a rugat, m-a rugat frumos sa...
-Domnul Iulian fiind cine?
Reporter: -Iulian Iacomi, primarul orasului.
-Si ce treaba am eu cu domnu’ Iulian?!
Reporter: -Ati fost astazi la el, mi-a zis sa va dau niste
materiale, sa va transmit, unde vi le dau?
-Nu am fost astazi la el.
Reporter: -N-ati fost astazi la el?
-Ati gresit numarul cred...
Reporter: -Nu am gresit deloc numarul...
-Sau nu mai stiti cu cine vreti sa vorbiti si in ce sens vreti
sa vorbiti... Va rog!
Reporter: -Nu ati fost astazi cu masina?
-Domnul Firoiu sunt, Digi24. Cine sunteti dumneavoastra
si ce doriti de la mine?
Reporter: -Catalin Firoiu!
-Asa...
Reporter: -Domnul Catalin, Petrica Filon sunt, de la
primarie! Mi-a zis domnu’...
-Nu cunosc! Nu pot sa vorbesc cu dumneavoastra telefonic!
Reporter: -Nu puteti sa vorbiti telefonic cu mine?
-Corect?
Reporter: -Pe domnul Iulian Iacomi il cunoasteti?
-Nu stiu cine spuneti dumneavoastra ca este, primarul din
Lehliu!
Reporter: -La care ati fost astazi!
-Nu, nu am fost astazi eu acolo! Cine v-a informat v-a
informat gresit!
Reporter: -Nu ati fost dumneavoastra? Nu? Asa spuneti?
-Eu nu am fost acolo! Cine sunteti dumneavoastra?
Reporter: -V-am spus ca sunt...
-Eu am fost in alta parte!
Reporter: -In alta parte ati fost?
-Exact! Putin mai aproape de Lehliu.
Reporter: -Eu zic ca ati fost acolo, ca v-am inregistrat!
-M-oti fi inregistrat, da’ eu n-am fost acolo!
Reporter: -Ba uite ca ati fost! Din moment ce sunteti pe
materialele video...
-Daca dumnevostra observati ca am fost, inseamna ca
totul e ca dumneavoastra!
Reporter: -Este, da!
-Asa! M-ati inregistrat referitor la?
Reporter: -La faptul ca ati fost la Iulian Iacomi!
-Nu inteleg ce vreti sa spuneti! Nu inteleg cine sunteti!
Reporter: -Nu intelegeti... Nu!
-Noi am avut astazi o continuare a unui reportaj in
Sapunari.
Reporter: -Nu! Dumneavoastra ati avut astazi o
continuare a unui reportaj in care ati fost la primarul din
Lehliu Gara, unde ati luat bani!
-Am luat bani?
Reporter: -Pai probabil, asa se aude, asa spun in primarie
acolo, ca ati luat bani!
-Telefonul meu, spre marea mea fericire...
Reporter: -Da.
-Asculati-ma putin!
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Reporter: -Da.
-Inregistreaza toate convorbirile! Mie mi-au mai parvenit
ceva la ureche acum ceva vreme, adica acum mai putin de
o saptamana, ca acum o saptamana am facut eu un
material!
Reporter: -Un material...
-Avocata mea lucreaza deja la o chestie, vreau sa probez
ceva cu doamna si cu mai multe... Nu va cunosc dar inteleg
ca sunteti, acum mi-am dat seama, sunteti putin din
anturajul domniei sale, care il loc sa va trimita
dumneavoastra numarul meu de telefon mi l-a trimis mie,
ulterior l-a sters. Am dovada pe telefon! Daca
dumneavoastra vreti sa jucati asa, am inteles! O sa va fac
o plangere penala pentru acuzatii!
Reporter: -Pana faceti plangeri penale, nu-i mai bine sa ne
spuneti dumneavoastra ce ati facut astazi la primaria
Lehliu Gara?
-OK... O sa va fac si dumneavoastra o plangere penala!
Reporter: -Pana faceti plangerea penala, inainte sa veniti
si sa faceti materiale plattite, nu ar fi mai bine sa ne
spuneti si noua ce ati cautat la primar in birou azi?
-Din pacate nu! Nu stiu cine sunteti! Eu inteleg acum...
Reporter: -Cezar Petrescu sunt, de la Experimentul Lehliu!
Asculati-ma putin! Sunt un redactor, sunt un coleg de-al
dumneavoastra, de breasla.
-Coleg de-al meu?
Reporter: -Da, coleg!
-Asa!
Reporter: -Asa... Sunt un coleg de-al dumneavoastra si ati
fost
inregistrat
astazi,
impreuna
cu
colegul
dumneavoastra, atat la intrare cat si la iesire, precum si
pe coridoarele si pe holurile institutiei, cum am spus, la
Iulian Iacomi in birou.
-Daca dumneavoastra aveti inregistrarile acestea, dati-le
pe ce... cum... unde spuneti ca lucrati!
Reporter: -Pai le dam! Noi le dam! Dar stiti care este
ideea? Ar fi bine...
-Ati facut o acuzatie... Ascultati-ma! Ati facut o acuzatie...
Reporter: -Da.
-Foarte grava, la adresa mea! Si va trebui sa o probati si
dumneavoastra cum vor trebui sa probeze si alte persoane,
sa stiti!
Reporter: -Corect! Corect! Asa o sa facem!
-Va rog frumos! Va rog frumos! O seara frumoasa!
Reporter: -Nu vreti... Nu vreti... Nu vreti sa ne spuneti ce
ati cautat la primar in birou?
-O seara frumoasa, cu mare drag!
Reporter: -Nu vreti sa ne spuneti... Nu, ca ar fi corect...
-Dati inregistrarile pe care sustineti ca dumneavoastra le
aveti!
Reporter: -Nu, ca ar fi corect... ar fi corect sa...
-Corect ar fi, corect ar fi si corect este, daca aveti
inregistrari defaimatoare sau pe care le considerati
defaimatoare...
Reporter: -Nu cred ca dumneavoastra trebuie sa le
considerati defaimatoare, dumneavoastra sunteti la o
televiziune de stiri!
-Dati-le pe post!
Reporter: -Le dam! Le dam! Sa nu va temeti, ca le dam!
Ideea este, dumneavoastra... dumneavoastra, in
momentul in care faceti materialul...
-Va rog, cu drag!
Reporter: -Il faceti cu materialul clientului?
-Puteti sa fiti mai explicit, va rog?
Reporter: -Mai explicit, adica dumneavoastra va duceti la
Iulian Iacomi sa luati elementele cu care sa va construiti
materialul defaimator?
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-La ce material va referiti?
Reporter: -Pai materiale pe care dumneavoastra le-ati
difuzat, legat de spitalul Sapunari si de presedintele
consiliului judetean si cine mai e pe-acolo!
-Ce material? La ce material? Fiti concret!
Reporter: -Pai la materialul care l-ati publicat deja, care lati dat pe post, unul dintre ele, ala care a fost acum cateva
zile pe Digi 24.
-Pai nu, ca nu sunteti in cunostinta de cauza! Ori sunteti pe
subiect si sunteti ziarist si sunteti bine informat ori vorbiti
din vorbe pe care le-ati auzit de la alte persoane!
Reporter: -Eu vorbesc din ce am vazut din ce ati facut
dumneavoastra, din ce ati publicat, din ce ati spus!
-Ia spuneti-mi ce-am facut! Ia spuneti-mi ce am facut!
Reporter: -Din ce ati spus acolo si modul in care ati
trunchiat si din ce ati aratat!
-Spuneti-mi ce am facut ca sa vad daca sunteti in tema, va
rog!
Reporter: -Deci ati procesat informatiile in asa natura si
in asa fel incat...
-Ca de exemplu? Ce fel de informatii? Pai nu vorbiti la
general, vorbiti concret, pe subiect, va rog!
Reporter: -Nu are rost acuma sa vorbim exact, o sa
vorbim, o sa ajungem sa vorbim si pe subiect, dar eu
voiam sa va intreb pe dumneavoastra... Nu mi-ati raspuns
la intrebare! Dumneavoastra faceti...
- Pe subiect!
Reporter: -Dumneavoastra faceti...
-Pe subiect! Ascultati-ma, nu ma intrerupeti!
Reporter: -Spitalul Sapunari, de asta vorbim!
-... sa vorbiti doar dumneavoastra!
Reporter: -Eu vorbesc de Spitalul Sapunari.
-De Spitalul Sapunari, va rog!
Reporter: -Ce ati cautat dumneavoastra la primarul
Lehliu Gara, a carei nevasta a fost director acolo 12 ani?
-In materialele mele ati vazut dumneavoastra vreo
legatura cu primarul din Lehliu?
Reporter: -Pai este o legatura uriasa!
-Dumneavoastra... Acultati-ma 2 secunde, ca ziceti ca
suntem colegi, da? Spuneti-mi cand am... eu am vreo 24 de
ani de presa! Spuneti-mi cand am filmat eu, Catalin Firoiu,
cu primarul din Lehliu? Spuneti-mi un material, vreodata!
In 2016, in 2009, in 2010?
Reporter: -Nu are nici o relevanta, din moment ce
dumneavoastra ati facut un material cu cateva zile in
urma si veniti astazi la birou la Iacomi Iulian... la el la
birou la primarie si astia toti in primarie spun ca
dumneavoastra v-ati dus acolo sa va luati banii! Deci sa
fiti platit pentru materialul pe care l-ati facut!
-Astia fiind cine?
Reporter: -Astia fiind colegii din primarie ai omului, da?
Deci...
-Cine spune ca eu am fost astazi in primarie, in primul
rand?
Reporter: -Pai daca va avem aicea inregistrat? Sunteti 2
cu masina, si cand ati intrat si cand ati iesit...e... si avem in
HD, e in HD inregistrarea!
-De ce nu publicati? Spuneti ca sunteti in presa de la?
Reporter: -De la Experimentul Lehliu suntem!
-Ce e asta, Experimentul...?
Reporter: -Experimentul Lehliu este primul cotidian
dedicat interlopilor, din a carei categorie de astazi faceti si
dumneavoastra parte!
-E cu atat mai mult, tocmai! Daca dumneavoastra aveti
dovezi impotriva mea si spuneti ca eu m-am dus la
primarul Lehliu si am beneficiat de foloase materiale, dati, publicati! Cu dovezi! Va rog! Cu mare drag, cum sa nu!
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Reporter: -Da’ asa zic oamenii, va dati seama ca sunt
colegii lor acolo, daca omul zice...
-Oamenii zic, dumneavoastra va asumati, publicati! Va
rog eu frumos!
Reporter: -Publicam! Da’ nu ne spuneti ce ati cautat?
Dumneavoastra! Sa ne spuneti dumneavoastra! Da,
dom’le, eu m-am dus la el, am luat bani, am luat! Am luat
informatii!
-Inca o data, dumneavoastra sunteti?
Reporter: -Cezar Petrescu, v-am spus!
-Cezar Petrescu, am inteles.
Reporter: -Sunt un fan al dumneavoastra.
-Un clasic.
Reporter: -Nu clasic, un fan! Nu sunt un clasic, sunt un fan.
-Si numele dumneavoastra?
Reporter: -Pai nu v-am spus? Cezar Petrescu! Sa-l mai
repet o data?
-Am inteles.
Reporter: -Cezar Petrescu! E foarte usor de tinut minte, sa
stiti.
-Dumneavoastra... Dumneavoastra stiti unde a fost echipa
Digi 24 astazi?
Reporter: -Bineinteles!
-In judetul Calarasi si ce a facut?
Reporter: -Bineinteles! Pe toate directiile!
-Spuneti-mi ce a facut echipa Digi 24 azi.
Reporter: -A facut diverse lucruri, printre care, dupa ce ati
fost la primar in birou ati plecat direct pe autostrada. Ati
fost si la Lehliu sat, ati fost in mai multe locatii. Sapunari
si asa mai departe.
-la Lehliu sat, pentru ca la Lehliu sat este satul Sapunari.
Reporter: -Sapunari! Si la primar, la primar in curte, in
mizeria aia de birou otravita, ce ati cautat? La Lehliu
gara?
-La Lehliu gara?
Reporter: -Da, domnul Firoiu, da! Ce ati cautat acolo?
-Domnu’ Petrescu, sau cum va numiti dumneavoastra...
Reporter: -Petrescu ma numesc!
-Inca o data va rog sa imi spuneti daca stiti ce a facut
echipa Digi24 astazi in judetul Calarasi.
Reporter: -In primul rand si cel mai important lucru, pe
langa alte vizite si ce ati mai facut pe la Sapunari siasa, ati
fost in birou la Iulian Iacomi, asta ati facut, la Lehliu gara!
-Si ce am facut acolo?
Reporter: -Ce ati facut... Ce ati facut, ce n-ati facut... Naveati ce sa cautati la el, in primul rand, da?
-Eu ca jurnalist pot sa ma duc oriunde!
Reporter: -Da, dar nu in contextul asta! Nu stiu daca dvs.
intelegeti ce vreau sa zic!
-Pai nu, in ce context?
Reporter: -Pai in contextul... in contextul local, adica in
contextul in care nevasta lui Iulian Iacomi a fost data
afara de acolo...
-Nu ma intrerupeti cand vorbesc! M-ati sunat, avem un
dialog!
Reporter: -Da. Un dialog, da.
-Sa fiti un ziarist, cum spuneti dvs., foarte bine informat,
noi am ajuns la Spitalul de la Sapunari de dimineata, strict
sa vorbim cu doamna manager.
Reporter: -Da’ ce ati cautat la asta in birou?
-Ascultati-ma putin! Ascultati-ma putin! Am fost sa
discutam cu doamna manager, cu care am si vorbit.
Reporter: -Ati fost la primaria Lehliu Sat, in primul rand.
-Am fost si la Lehliu Sat.
Reporter: -Nu. Prima oara la Lehliu Sat pentru informatii.
Pe urma v-ati dus la Sapunari, dup-aia v-ati dus la Dor
Marunt, pe urma ati dat tarcoale la Lehliu Gara...

-Am discutat eu cu primarul din Lehliu Sat?
Reporter: -Bineinteles!
-Cine a zis?
Reporter: -Pai cum sa nu ati discutat... Bineinteles ca ati
dicutat, daca v-am filmat si avem inregistrat tot!
-De ce nu le dati?
Reporter: -Deci dvs. nu intelegeti unde ati venit aici, ati
venit in iad! Aici e camp de razboi! E zona nenorocita! E
zona de rezboi aicea! Si cand faci pisu pe autostrada esti
filmat!
-Acultati-ma! Al cui razboi?
Reporter: -Al cui? Al interlopilor, ca ati venit in lumea
interlopilor, aicea ati venit!
-Da, pai am observat! Dar cine e interlopul?
Reporter: -Interlopul este... Astia toti sunt interlopi! Chiar
si dvs. acuma daca v-ati dus la interlop... asta, i se
spune Imparatul lui Iulian Iacomi! Daca ati fost la el, la
Imparat in birou, ma credeti?
-Asa...
Reporter: -Inseamna ca, si ati stat acolo treizeci si ceva de
minute, sau cat ati stat, patruzeci si... patruzeci si cinci,
patruzeci si cinci de minute la Imparat in birou...
-Asa...
Reporter: -Este o situatie exceptionala, nemainitalnita! La
patruzeci si cinci de minute la Imparat in birou, nu stai
decat daca te castreaza, te violeaza sau iti baga bile sau
face altceva, deci nu stai patruzeci si cinci de minute! Nici
dragoste cu el daca faci, cu dracul nu stai atata, ma
intelegeti? Deci daca dvs. ati stat... lasati-ma acuma sa
vorbesc eu! Daca ati stat patruzeci si cinci de minute la
dracu’ in birou, la diavol, ati stat cu un scop! Care a fost
scopul dvs., distinse domnule Firoiu?
-Firoiu Catalin!
Reporter: -Firoiu Catalin. Care este? Care a fost scopul
dvs., da’ sincer! Ca intre colegi, sa-mi spuneti!
-Persoanele de langa dvs. ce spun acum?
Reporter: -Rad de se caca pe ei de ras! Ma intelegeti?
-Asta e perfect! Nu stiu daca o sa radeti dvs. de maine
incolo! Aceasta convorbire este inregistrata.
Reporter: -Oh, eu rad tot timpul, stati linistiti! Haideti sa
va mai spun ceva, stati asa!
-Sunati-ma, cu mare drag! Sunati-ma sa discutam de
conversatia de astazi.
Reporter: -Nu trebuie, domnu’ Firoiu, ascultati-ma putin!
Ascultati-ma putin! Stati linistit, eu apreciez foarte mult!
Noi mai avem un baiat, il cheama Marinica Badea, tot un
coleg, el e mercenar, stiti? Marinica Badea asta, va rog sal studiati, il gasiti pe internet, este... Eu sunt un fan de-al
lui! Iarasi, ca si la dvs.! Da’ asta este un profesionist, va
rog sa ma credeti! V-as sugera sa ii studiati putin munca,
ma intelegeti? Are un... o atingere dumnezeiasca!
-Ma ocup personal.
Reporter: -Asa, va rog! Marinica Badea il cheama, este...
Shogunul i se spune. Sau Samuraiul. In lumea interlopa.
-Asa, asa!
Reporter: -Deci sa stiti ca o sa facem un material foarte
frumos, domnu’ Firoiu... Poftim?
-Stiti cine a scris Shogunul, ca sunteti ziarist, apropo ca si
cultura generala?
Reporter: -Acuma, acuma stiti care este ca daca incepem
s-o luam de la... de la... cum se numeste? De la
Dostoievskila numarul, la numele roverului care a aterizat
pe Marte n-ajungem nicaieri. Eu v-am sunat aicea sa imi
spuneti specific ce ati cautat la Imparat in birou!
-Dostoievski... stiti...
Reporter: -Auziti? Ce ati cautat dvs. in birou la Imparat?
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-Pai nu, haideti sa purtam o conversatie decenta! Dvs.
intrebati, eu raspund, eu intreb, dvs. raspundeti!
Vreti asa?
Reporter: -Nu, nu. Nu vreau asa pentru ca nu, stiti de ce
nu vreau asa? Stati sa va spun, ca deja... deja informatia
de la dvs. am obtinut-o.
-Ma rog... mersi mult de tot, apreciez.
Reporter: -Da... Totusi nu mi-ati raspuns! Nu-mi
recunoasteti cu sinceritate, ca nu va pot privi in ochi
acuma, stiti... Dar oricum se da totul pe post!
-Haideti sa ne vedem, sa conversam pe videocall, vreti?
Reporter: -Nu facem pe videocall! Ce sa facem? Ca aicea
eu sunt cablat pe toate partile! Am fire si in urechi am fire!
Nu merge sa ne vedem.
-Sa nu ploua afara, ca daca ploua...cu firele alea, stiti cum
e, mai tuna, mai fulgera...
Reporter: -Da... Totusi nu mi-ati raspuns ce ati facut dvs.
patruzeci si cinci de minute la dracu’... la asta, la Iulian
Iacomi in birou!
-Dvs. aveti informatia aceasta, ocupati-va de ea, folositi-o
ca atare, aveti acordul meu, desigur! V-am explicat...
Reporter: -Acordul dvs... Nu am nevoie de acordul dvs. s-o
folosesc! O folosesc si-asa cum e!
-Va rog frumos!
Reporter: -Am inteles.
-Astept cu mare drag.
Reporter: -Da’ sa stiti ca e mare pacat, mare pacat!
-Numarul 3: astept sa ma sunati, acesta este nr. meu de
telefon de ani de zile, cand mai aveti vreo nelamurire, datimi un telefon si tot asa, conversam.
Reporter: -Sa stiti ca asteptam de la dvs., cum sa va spun
eu... sa aveti demnitatea macar sa recunoasteti faptul ca
ati fost acolo, asa pentru dvs. ca ziarist!
-Asta decide familia mea, decid sefii mei, nu e treaba dvs.!
Reporter: -Am inteles, am inteles, da. Poate ca aveti
dreptate. Este... este... intr-un fel, intr-un fel cred ca aveti
dreptate! Decide altcineva. Da.
-Demnitate daca am stie familia mea, ei considera daca
sunt demn sau nu!
Reporter: -Da, da, asa este.
-Am loc de munca, legal...
Reporter: -Legal, legal, da! Si un loc, am vazut, foarte
frumos, da, legal.
-Poftim?
Reporter: -E un loc foarte frumos de lucru si ies lucruri
foarte bune!
-Asa, asa...
Reporter: -Eu va multumesc, domnul Firoiu! Va doresc o
seara minunata in continuare!
-Sa fiti sanatos, numai bine!
Reporter: -Si tot ce va doriti in continuare, da? Si bine ati
venit in Lacomi Land! Este un tinut foarte frumos!
-Apropo, uite, fac o paranteza, de final, sa stiti ca inainte
sa ajung in Lehliu, am citit si am intrat pe ce spuneti dvs.,
pe site-ul ala al dvs.
Reporter: -Asa...
-Si pana in seara asta, va spun si nu e vorba de... n-am
retinut ca n-a fost... n-a fost.. cum sa spun, nu mi-a fost de
interes pe ceea ce cautam, scrieti de o ferma pe-acolo,
scrieti de clanul asta al primarilor, al primarului... Si chiar
am apreciat! Si e un site care arata bine. Dar din seara
aceasta inteleg cine sunteti si cum faceti. Si nu e ok ceea ce
faceti, credeti-ma! In momentul acesta, in seara aceasta
dvs. ati facut niste acuzatii total nefondate, fata de un
ziarist care isi face treaba, plateste rate la o garsoniera pe
multi ani de zile, care are un copil de 9-10 la scoala, care
face niste mediatii ca si cum ar avea o a doua scoala
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privata, ca statul asta roman asta-i ofera, e la un liceu, un
colegiu foarte bun in Bucuresti... Inca o data, nu stiu cine
sunteti, sa fiti sanatos, dar va repet si puteti sa va
interesati pe unde puteti dvs. daca sunteti ziarist:
acuzatiile dvs., nu, acea acuzatie, stiti la care ma refer...
Reporter: -Cea cu banii, va referiti!
-Ascultati-ma putin, vorbesc eu! Este total nefondata!
Viata merge mai departe, cu si fara materialul sau
materialele sau anchetele pe care le fac eu sau dvs. in viata
asta de ziaristi, asa cum e presa asta, da? Atata am vrut sa
va spun. Si sa va doresc o seara frumoasa! Dvs. faceti ce
vreti, daca aveti inregistrari, dati-le! Eu garantez si sunt
de acord sa dati orice vreti dvs.! Eu atata am vrut sa va
spun. Va multumesc! O seara frumoasa!
Reporter: -O seara frumoasa, domnu’ Firoiu!
-Numai bine sa aveti!
Reporter: -La revedere!

Nu este clar de ce tin atat de mult Motreanu, Iacomi,
Filipescu si Iulian Dumitrescu sa scape de Iliuta Vasile! Un
lucru este cert, cu asta in Lacomi Land si in Calarasi, jefuirea
Statului Roman nu mai este posibila la nivelul anilor
anteriori!
Colosale lupte se duc in DNA, Parchete si Servicii, sa
ascunda faptele de Crima Organizata din interiorul PNL in
Calarasi, partid in care toti interlopii si hotii si-au gasit
salas.
Un lucru este cert, DIGI 24, a venit sa faca un articol aranjat,
manjit cu bani si nu mai este important, daca a fost platit
cash sau cu factura din Bugetul Primariei Lehliu Gara!

La sfarsitul discutiei telefonice, Redactorul face apel la
compasiune si intelegere, el stia bine site-ul Experimentul
Lehliu si intelege de la inceput cu cine sta de vorba.
Apeleaza la empatie si solidaritate de breasla spre sfarsitul
discutiei, punand accent pe viata grea de jurnalist, scoli,
meditatii si licee scumpe, fara a se gandi ca si Presedintele
Consiliului Judetean si Doamna Stamate au copii, insa
nevoia lui primara primeaza! De retinut insa ca Trustul
Digi, trimite cel mai bun om la Calarasi sa aranjeze pe
„cascaval” la comanda! Si noi care-l asteptam pe Marinica
Badea, sa vina sa lase factura Imparatului, pentru un
material fierbinte!
Rusine Digi 24, sa faci articole la comanda, macar Marinica
Badea are clasa si talent!

In urma cu ceva timp, pe vremea cand am venit la Dor
Marunt, cu peste 60 mil. de USD de investit, in vederea
realizarii unui proiect investitional, ce presupunea
realizarea unui Parteneriat Public-Privat, la Dor Marunt,
singurul om din zona, care s-a aratat cu adevarat interesat
si a sprijinit initiativa, a fost Primarul comunei Dor Marunt,
Ion Nitulica.

Experimentul Lehliu

Acesta a participat alaturi de Vice- Primar si reprezentanti
ai Romsilva si alte persoane din Guvern, la sedinte, pentru
a analiza modalitatile prin care erau aduse la Dor Marunt,
nu mai putin de 300 de locuri de munca.
Am apreciat atunci, apreciez si acum, modul corect si
abordarea Omului Ion Nitulica, care nu a cerut spaga si care
a depus tot efortul, pentru binele Comunei Dor Marunt.
Am apreciat efortul si implicarea Primarului Nitulica Ion, in
a ajuta dezvoltare Comunei Dor Marunt.
Ani de zile Ion si Iulian Iacomi si-au batut joc de omul Ion
Nitulica, l-au trimis pe Marinica Badea, sa umple cu mizerie
„Gazeta” si numele de Nitulica. Insa omul, om ramane!
Acum, daca se confirma si Nitulica este numit la conducerea
Ecoaqua Lehliu Gara maine dimineata, Iulian Iacomi, va
trebui sa lucreze cu persoana pe care pana ieri o scuipa pe
geamul de la masina!

Cu siguranta Ion Nitulica, va avea nevoie de multa apa
sfintita, pentru clatiri dese!
Pentru mai multe detalii puteti citi pe site-ul nostru
articolele:
Experimentul Lehliu - Rafinaria EP. 1 din 20
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliuincredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/

Experimentul Lehliu - MAI ISU Calarasi
Ameropa, Rafinaria si Sclavetii EP. 4

-

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-maiisu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/

Cu ocazia investirii domnului Nitulica, uram Interlopilor
din Clanurile Lehliene, la toti fratii, bombardierii, curvele,
amantele, sclavii, slugile, macelarii, respect si ganduri bune.

La Ecoaqua Lehliu Gara, exista cea mai mare problema a
Judetului Calarasi- RAFINARIA PRIO/ BUNGE.
Tot prin Ecoaqua, au fost drenate miliarde catre Clanul
mereu flamand al Gruparii de Crima Organizata Iacomi.
Daca intri acolo, poti face plangeri penale 10 ani, sa aiba
Purcarea Xenofonte si Banescu Liliana, dosare de dosit,
pana ies la pensie!

Poluarea din Lehliu Gara, mizeria, putoarea si gazele, se vad
de la 10 km de Oras. Schimbarea Conducerii Ecoaqua, sub
nasul fin al Imparatului, reprezinta un cataclism, un
cutremul in Lacomi Land, ce zdruncina Imperiul
Imparatului Iacomi Iulian din fundatia de lut.
Eligibil pentru post, timp de 6 luni, interimar, Ion Nitulica,
„carpa” cum ii zicea Imparatul!

Uneori, atunci cand dai de un om normal, tu Fiara, ai
tendinta sa il consideri carpa, poate…
Nu putem decat sa-i uram lui Ion Nitulica, „Vant din Pupa”
pe corabia cu Draci a Imparatului- Ecoaqua.

Adica putem concluziona ca nu mai sunt banuti! Ce nu stie
Barbu este ca nu trebuie sa fie el cel care aduce vestea
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proasta gloatei dezlantuite, deoarece implicit tu vei suporta
parte din vina, iar asta este o problema de psihologie! De
dorit sa folosesti „o gasca” pentru o astfel de comunicare,
asta in cazul in care tu mai vrei sa candidezi pe undeva. Sau
in cel mai rau caz, dai vestea proasta in asa hal incat sa para
una buna si vesela (dar aici ai nevoie de talent).

Pentru a intelege cum este cu „cascavalul” la Primaria
Lehliu Gara trebuie intai sa intelegi personajele, in
nuditatea si uratenia lor.
Pe Pinguin il gasesti la pagina 6 si 7, in editia de print nr 3,
a Cotidianului Experimentul Lehliu, legat de blatul cu
Iacomi.
Mai exista in USR Lehliu Gara persoane foarte interesante,
cum ar fi Costel deputatul, care a fost Senator de Lehliu, pe
numele lui Constantin, inrudit cu Barca (finul), care Barca
Constantin, omul de incredere al lui Paul Stanescu, acum
Deputat de Lehliu din partea PSD. Barca Constantin este
nepotul lui Barca Alexandru, Sclav al Iacomistilor, care este
nasit si cununat de Fratii Popa. Fratii Popa sunt inruditi cu
Rica, care este nasit de acestia! Rica Pompierul sau
Zgaibant este momentan nervos! Rica este ginerele lui Ion
Iacomi, care este fratele lui Iulian Iacomi si lider de Clan.
Ei bine, la alegerile din urma cu cateva luni, USR trebuia sa
primeasca un post cald la Calarasi, de Subprefect, langa
Dumitru Nicolae, zis Gogosel, sluga Clanului Iacomi.
Se face ca Amelia Giurcan, sefa USR Calarasi, consoarta lui
Gigi de la „Doi si-un sfert”, nu a vrut un „Denis” la Calarasi!
Ca sa vezi!
Asa ca Denis, va deveni consilierul lui Barca Constantin,
acesta demisionand deja din USR (pe surse)!

Acum Denis este Nasul lui Bin Laden, pe numele lui
adevarat Radulescu Costin, var primar cu Purcarea
Cristian (cu antecedente penale, actual CONSILIER
JURIDIC al lui Ion Iacomi la Primaria Dor Marunt),
care o tine pe fata lui Scriba Gabrilian, asta omul lui
Iulian Iacomi din Primaria Lehliu Gara. Bin Laden
este singurul om normal la cap din toti astia din ziar,
de la inceputuri pana acum! Cuminte si bland ca o
pisicuta, Bin Laden detine, alaturi de Iliuta Vasile,
mai tot pamantul agricol din zona.
Acum varul Purcarea este ruda cu Purcarea cu
„gardurile” de la Pompierii lui Gheorghe, cei implicati
in „curata” drenare a banilor pe garduri si cimitire,
golind in fapt visteria Primariilor Dor Marunt si
Lehliu Gara - prin AFACEREA GARDUL DE
CIMITIR.
Se poate deduce prin asociere ca Bin Laden este
membru al Clanului Iacomi? Toti rude, neamuri, veri,
fini, nasi, cumnati, cumetri... Ei bine, nu! Costin
Radulesc este Ing. Radulescu, om care munceste si
este un exemplu de urmat pentru noi toti.

178

Acum ca ai inteles cum este cu Imparatul si Clanul, cel mai
important punct, pe care trebuie sa il retii, este ca toti fura!
Toti capuseaza, toti mai putin unul! Numele lui este
Radulescu Costin! In timp ce Purcarea Cristian zis Bigi si
Costea Costel zis Baciucul, planifica ciopartirea si transarea
dusmanilor, gandesc si pun in aplicare planurile, varul
Costin munceste!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza o inregistrare video cu Dl.
Ing. Radulescu Costin, la camp.
https://experimentullehliu.ro/2021/03/01/prabusirea-imperiuluiprimaria-lehliu-gara-in-faliment/

Cand toti din Clan erau cu sabii si topoare la vot si pe la unii
prin curti, pentru un fotoliu cald si bani multi, Radulescu
Costin, in Baraganul fara apa, facea porumb! Vroiam sa ud
si eu un hectar de in, dar astia lui Iacomi, ma cautau prin
fosa, cu Purcarea Cristian cu tot! (Vezi articolele cu Apele
Romane).
Costin Radulescu, afectat
puternic de articolele citite
zilnic de 5000 de oameni,
culege porumbul, el oferind
AMEROPA Dor Marunt,
singura garnitura de tren, de
porumb, din 2020!
Asa arata un fermier care
vine de la irigatii in Baragan.

Iliuta Vasile, a trimis Imparatului din fondul de urgenta,
miliarde, pe care Iulian Iacomi, a avut grija sa ii dreneze
pana la ultimul banut, prin lucrari la Ecoaqua si alte mici
obiective, catre firmele capusa, afiliata lui.
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Va mai amintiti de Ecoclean Sal Serv, de Nico Construct (cu
Primarul de la Nicolae Balcescu)? Ei bine totul este drenat
la Client, unde se imparte prada „ca intre lei”!
Banii se duc prin firme capusa, pe contracte fictive, de
Deratizare si Dezinsectie a bugetului local, in totalitatea si
integritatea lui.

Si nepotii cresc, iar fiecare are un apetit colosal. Si este doar
Iulian si mai este si Ion si Vatafu, Costea Costel si Puschiu.
Dar Puschiu are si el copii, nimeni nu munceste, 5 masini si
casa grea! Copiii vor creste si cheltuielile cresc. Baiatul
termina medicina si va avea nevoie de un post de chirurg.
Nu va fi suficient, indiferent cat fura si vor fura, mai mult si
mai mult, pana cand toata zona este ruinata.

Unul din tristele episoade al talharirii localitatilor
Lehliu Gara si Dor Marunt il reprezinta
incredibilele facturi de combustibil, consumate de
Clanul Iacomi si platite de noi toti!

Noi muncim mai mult si mai mult, dar venitul nostru scade!
Asta pentru ca Iacomi fura pe toate partile, incendiaza,
distruge, ameninta si te forteaza sa ii dai tot ce ai si sa pleci,
multumit ca scapi cu viata!

In Lacomi Land, exista o anomalie rara! Se fura carburant,
la grupa mare, in haita, cu tonele!

Vom trai normal, cand nu vom mai accepta in posturi
publice hoti si interlopi, cand ne vom opri in a le confirma
fraudele electorale!

Tolstoi scria ca „Hotii care fura de la oameni se aduna
impreuna! Aduna soldati si Judecatori, care sa le pazeasca
petrecerile si orgiile si ei petrec!” Aceasta fraza se portiveste
perfect in Judetul Calarasi si descrie exact ceea ce se
intampla la noi in zona!

Puterea este in mainile tale. Acum cunosti o buna parte din
adevar. Pana acum doar il banuiai.
Tu esti cel care plateste pentru toata distractia, asta in timp
ce nu stii cum sa te zbati, sa pui painea pe masa familiei si
sa incalzesti casa!

Hotii fura de la oameni si de la copii. Pun in functii
procurori lor, sefii lor de Servicii (nevestele - vezi Dragan),
sefii lor la Politia Locala (Buraga), sefii lor la Spitale si Scoli,
aleg pe spranceana Judecatorii. Apoi angajeaza oameni din
Clanul lor, oameni angajati in Primariile (vezi Costea Costel
sau Baciucul) in care ajung prin frauda, cu salarii platite de
tine, ca se le pazeasca Hanurile si sa le faca serviciile, in timp
ce ei stau in palatele lor si lenevesc in confort, inconjurati
de neveste, amante, nepoti si copii. Si nu vor renunta in veci
de buna voie la „putere”!
Mereu auzi de la oameni, ca „Astia au furat destul, sunt
ghiftuiti, daca vin altii, vor fura la fel de mult!”
Din poza de mai sus, poti vedea si intelege, ca nu vor avea
nici o data indeajuns! Nu va fi suficient, indiferent cat fura!
Mereu va trebui mai mult.
Mai multi bani vor fi necesari in fiecare luna, chiar daca
membrii Clanului capuseaza mai toate functiile publice din
zona, pe salarii aberante si job-uri la care nu merg. Cum
banii nu sunt indejuns pentru tine, la ei este la fel! Cu cat ai
mai mult, ai nevoie de mai mult!
Cumperi apartamentul asta, cumperi barcuta asta! Ai
construit o casa, dar vrei sa schimbi gardul, vrei sa schimbi
masina. Cheltuielile cresc, copii cresc repede,vacantele se
intetesc. Mai face Baciucul o vila noua, pentru o noua
amanta.
Si fiecare are nevoie de propria casa, apoi una din fatele lui
Iulian se marita si sotul acesteia trebuie bagat pe un post
caldut si imbogatit rapid, altfel este neliniste in familie. Si
fata cea mare se marita si ea si acelasi tambalau.
Si copiii lui Ion au copii la randul lor si astia cresc. Copii
cresc si vor avea nevoie si ei de un job cald! Atunci
strangulezi notarul Public si ii iei afacerea. Pui nora in loc,
chiar daca biroul notarial nu este al tau (asa cum se
intampla acum in Dor Marunt).

80.000 de litri de combustibil papati la Lehliu si Dor
Marunt de Clanul Iacomi.
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La Lehliu Gara, sa fie doua dubite pentru transportul
elevilor, acolo ceva Dacii la Primarie, doua moto-coase pe
benzina si cam atat.

a face un calcul real pe consumul real al masinilor detinute
de Primarie.

La Dor Marunt, o Vola Komatsu, folosita de Ion Iacomi in
interes propriu si personal, o Dacie, doua, o dubita doua
pentru copii si Clanul!
Sa mai fie vreo doua motocoase, ultimul racnet pe benzina.
Pai unde sa intre 80.000 de litri de carburant?

50.000 de litri de benzina si motorina au fost praduti prin
Scoala unde salasluieste la conducere, Mariana Stan.

Real, consumul localitatii Dor Marunt, un consum corect,
este undeva la 3-5000l /an!

Reducerea salariilor
cu 30% pentru
personalul
din
Primarii, urmata de
disponibilizari, va
scoate de la sertar
inregistrari
nebanuite,
cu
spagute si fapte din
categoria diverse,
acum nebanuite, ce
vor face articolele
Experimentul
Lehliu delicioase!

20 de tone pe an, foloseste Scoala din Dor Marunt?!

Costea Costel, expert in disectii

Pe site-ul nostru puteti vizualiza o filmare de la o petrecere
privata la Hanul cu Limbrici.
https://experimentullehliu.ro/2021/03/01/prabusirea-imperiuluiprimaria-lehliu-gara-in-faliment/

La Hanul cu Limbrici sau rustic, daca ai „cascaval”, petreci
salbatic cu friptura de caprioara si Epuras vanat de Sofian
Costache. La Hanul lui Iacomi, fie vremea cat de rea,
petrecerile sunt salbatice, chiar si in pandemie.

Tone de benzina, facturate pe Scoala care nu are la ce sa
foloseasca atata motorina!

Analizezi consumul de carburant din localitatile limitrofe,
in baza datelor disponibile. La Gurita, in Dragos Voda,
Primarul are si el consumul mare, dar nici de departe nu a
reusit sa ajunga la nivelul de Jaf al fratilor Iacomi.
In jur de 4500 de litri de combustibil foloseste Primaria
Dragos Voda, anual! Adica o cantitate de 5 ori mai mica, fara
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Anul trecut in Februarie, o serie de plangeri penale pentru
angajari fictive trezea Clanul din adormirea si amorteala
imbuibarii. Clanul mai putin atent primeste totusi
elementele plangerilor penale, prin care inteleg
dimensiunea problemei. Mai jos un citat din plangere, care
poate fi gasita si in unul din primele noastre articole , din
Experimentul Lehliu.
„La situatii de urgenta, Primaria Dor Marunt a angajat un
bun prieten al Clanului Iacomi, Dl. Musat, in toti anii in
care a lucrat in Primaria Dor Marunt, nu a trecut pe la
Primarie decat atunci cand trebuia sa primeasca
adeverinta pentru APIA! In rest „lipsa”. Linistit are
propria afacere prospera si tocmai a construit 2 garaje

Experimentul Lehliu

fara autorizatie pe DN3A si a renovat complet locuinta
interior/exterior!
O data pornit scandalul cu „fictivii”, Musat este fortat zilnic
sa vina la munca! Nu o face insa fara ca de 4-5 ori pe zi sa
vina in fata unitatii nostre si sa fileze, sa fotografieze, ce si
cum se intampla! Acest om, timp de mai bine de un deceniu,
a primit bani de la Primarie pentru o activitate pentru care
nu a depus efort! Nici cand era de deszapezit sau situatii
serioase nu se deplasa!”
Saracul Musat nu a venit un deceniu la munca, cat a fost
prezent in ultimul an, mai ales ca acum a iesit la o
binemeritata pensie, dupa ani grei de contributie la
prosperitatea lui si a Clanului Iacomi, cu care a fost, de
atatea ori complice.
Numit „amanta”, azi vom face cunostinta cu o noua
categorie de mebri ai Clanului Iacomi!

Motreanu Daniela este sotia Liberalului Dan Motreanu,
persoana responsabila de DEZASTRUL DE LA LEHLIU, om
care alaturi de Iulian Dumitrescu (cel cu albanezii) a adus
sistemul de fraudare a alegerilor cu flotanti si voturi
cumparate pana in Prahova!

Amanta este persoana pe care o pastrezi langa tine si iti face
treaba, atat cea curata cat si cea murdara. Amanta este
competenta, dar nu neaparat frumoasa, are cel putin 5 ani
de stagiu in Clan si cunoaste mai toate furtisagurile,
mizeriile si gunoaiele din viata Interlopilor Calaraseni.
De dorit, amanta trebuie sa-si fi aratat si devotamentul,
participand la alegerile cu diverse ocazii sau alte
evenimente, in functie de necesitate.
In aceasta categorie se incadreaza Vatafu Constantin,
Dan Motreanu si Gigel Curea.
Cu amanta uneori, pentru a face lipeala pe bune, Iacomi
creaza parteneriate, pe care le incheie cu cerneala,
participand in tot felul de asocieri, pentru o facila impartire
a diverselor sume de bani.

Dan Motreanu, acum europarlamentar, fost Deputat si
Ministru al Agriculturii, a cochetat exclusiv cu zona de
interes a Clanului Iacomi, mai precis Ministerul Agriculturii
si Fondurile Europene pe Agricultura.

Vatafu Constantin

Chiar daca amanta nu este curva, adica nu o platesti mereu,
uneori, ii mai dai cate ceva, insa permite perversitati si
accepta si cate o palma pe cur.

In ingineria financiara, amanta are un rol important, daca
nu esential! Ea este cea care gestioneaza in mod corect,
fluxul de acte si bani, fara a fi important, daca exista output,
atata timp cat banii curg.

Ajuns sus, in varful lantului trofic, Dan Motreanu din 2020
a trecut de la stadiul de Amanta la cel de „Pui de Inger”.
Puiul de Inger este cel care este sus, sus, sus, nu face mai
nimic (asigurand doar protectie) si primeste in schimb bani
si altele.
Declaratia de avere a dlui. Dan Motreanu o puteti vizualiza
pe site-ul nostru, accesand adresa
https://experimentullehliu.ro/wp-content/uploads/2021/03/236f.pdf

In categoria Puilor de Ingeri ii avem si pe cei din esantionul
familiei Clanului si pe cei implicati la nivel mare in
businessul Clanului Iacomi. Cum ar fi Fam. Mihalcea si
Pascu, cu capsunile si ciresele. Astia, accepta in diverse
combinatii, complicitati incredibile, care vor fi detaliate in
cel putin zece episoade eceptionale, avand ca singura si
esentiala relatie - „cascavalul” (asa cum se foloseste
termenul in Clan).
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Revenind la Legume cu Dor SRL, se face ca intr-o zi de vara,
mai pe inserat, numita Motreanu Z Daniela, sotia
Deputatului Dan Motreanu, zisa Dani, poftste fasole frageda
de Baragan!
Cum Dan nu avea saracul de unde sa ia cateva pastai, il suna
pe prietenul Iulian Iacomi, din Baragan, mai precis din
Orasul Martir Lehliu Gara si ii cere acestuia o mana
proaspata de pastai de fasole de Baragan, in miez de iarna.
https://adevarul.ro/locale/calarasi/cine-dan-motreanu-traseul-unuiprofesor-istorie-ziarist-fotoliul-vicepresedinte-camerei-deputatilordealer-mita-partid-1_5594f9decfbe376e35c8eee6/index.html

Pentru a nu intra la dare de mita, imediat Iulian Iacomi ia
legatura cu Vatafu Constantin, care pe loc, lanseaza o
asociere ad-hoc, concretizata prin asociera incredibila
dintre Ion Iacomi (Primar Interlop din Dor Marunt), Vatafu
Constantin (un personaj trist), expert in cultura de fasole
boabe si Carlig Alexandru (pe asta il lasam mai incolo, ca
sunt oricum prea multi).
O data parafata asocierea, Ion Iacomi, in loc sa cultive
boabele de fasole, nimereste seminte de pepeni! Si au iesit
pepeni! Buni si astia, ca pepenele tot leguma este, daca nu
ar fi udati din putul sapat pe raza comunei Dor Marunt,
ilegal!
Asocierea spumei Liberale, in Legume cu Dor SRL, nu are
nimic de a face cu fasolea, pepeni sau legumele. Are insa de
a face cu Coruptia, cu voturile cumparate cu jocurile
murdare, in care, asa zisi Liberali, au jefuit si jefuiesc si
acum Judetul Calarasi, de l-au adus in faliment.

aparenta imagine democratica, folosind Institutii de forta si
proceduri utilizate in Rusia, de oprimare si executie a celor
care nu sunt in linie cu Organizatia lor.
De aici Fascismul Liberal de influenta Putinista, un curent
nou pentru Romania moderna!
Cel mai important insa este sa retii numele de Dan
Motreanu, Mihalcea Bogdan , Gloria Pascu (Dr.) si
Andrei Pascu.
Si cand te gandesti ca acum ctiva ani ne rugam sa scapam
de PSD-isti, acum ne rugam sa scapam de Liberali, care sunt
fosti PSD-isti, cu Sofian Costache in frunte, capusa pe banii
din Primarii si pe spatele tau.

Cum Musat a iesit la pensie, obosit de atata lipsa de
activitate, Ion Iacomi a scos la concurs postul de Consilier
Debutant in cadrul Compartimentului de Urgenta si unul in
Compartimentul Administrativ.
Pe site-ul nostru puteti vizualiza anuntul oficial de angajare
prin concurs publicat de primarie:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/04/concursul/

Foarte important sa observi faptul ca istoric, fratii Iacomi
nu au dat nimic de la ei! Daca au dat ceva, a fost al altora, in
speta platit de altii, adica de tine si de mine.
De ce nu angajeaza Primaria un Consilier ISU cu
experienta? Pai cine dracu are nevoie in Primaria Epava Dor
Marunt, Primarie incapabila sa elibereze acte
administrative, de un Consilier ISU? Raspuns: Nimeni!
Andrei Ionel - zis Nelu Figura - cu antecedente penale,
puscarie si pe afara si pe aici, fost coleg de clasa cu Vicele
Nuta (ala cu tabla furata de pe scoala, caloriferele, centrala,
cu teava si parchetul, ciordite din Scoala pastorita de Stan
Mariana), vrea „bobo bun”!
Sotia lui Musat Aurel este Secretara la Scoala Nr 1, de unde
se fura de la copii, ea va ramane in sistem.
Ciocan Ionut, angajat al Primariei Dor Marunt, dar Sclav la
Han, acum pe post de sofer, impreuna cu Fane Zamfir,
baiatul lui Sile Zamfir (mana dreapta a lui Iulian la Lehliu
Gara), ospatarii de la Hanul Rustic, dar platiti din banii
Primariei, va avansa in Grad de Cavaler. Ciocan a cumparat
de la Lehliu o Diploma de la Bioterra, asa ca doreste
inaintarea in grad, pentru slugarnicia dovedita si zecile de
mii de mese servite impecabil la Han.

Relevant este, cel putin pentru moment, ca Dan Motreanu
apare in peisaj, asta pentru ca vor urma inregistrari
incredibile si este bine sa cunosti personajele, pentru a
intelege dinamica din spatele Liberalismului Fascist sau
mai bine spus al Fascismului Liberal de influienta Putinista.

PNL Calarasi nu este un partid, este un Grup de Crima
Organizata. Fascismul intervine, o data ce este suprimata
total orice opozitie fata de sistemul impus de ei. Suprimarea
este realizata prin mijloac specifice Crimei Organizate cu
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Concursul este doar cu numele, sa vada prostimea ca se
face!
Posturile sunt date celor doua persoane si au fost special
croite pentru fiecare dintre ei. Pe inima lor!
Amuzant este ca Vatafu Constantin, una din persoanele cele
mai vinovate de mizeria din Primaria Dor Marunt, a
introdus un paragraf, la inceputul paginii 2, in care permite
ceelor cu antecedente penale grave, accesul la functii
publice de „CONSILIER ISU”. Initial acest paragraf lipsea!
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„…cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea..”
Nu este mai corect sa se schimbe numele de Primaria Dor
Marunt in Penitenciarul Dor Marunt? O astfel de schimbare
ar reprezenta pragmatic, imaginea reala din Primarie.

•
•
•

ocupa postul de Secretar al Comunei si care alaturi de Ion
Iacomi si Joga Virgil, au adus Comuna in anii 1960!
Esenta Liberalismului in Calarasi, implicit a PNL Calarasi,
este exclusiv bazata pe coruptie, relatii de sclavie,
slugarnicie si frica.

05.03.2021, ora 10.00: proba scrisă;
09.03.2021, ora 10.00: proba interviu.
Termenul limita pentru depunerea dosarelor este
25.02.2021, ora 14.00

In data de 05.03.2021 dimineata la ora 10.00, o
exceptionala proba scrisa, unde Vatafu si Ion, vor testa cele
doua persoane, miruite de Ion Iacomi, cu un post cald.
Cei doi candidati, singurii care au depus ceva…., vor da doar
o declaratie ca nu au cazier, pe propria raspundere! Daca au,
asta e!
Calendarul scurt si indesat, sa nu aiba timp gloata sa afle de
pozitii!

Dar sunt oameni cinstiti, care vor sa depuna si ei dosarul, sa
candideze, ca doar este concurs, nu?
Ei bine Vicele Nuta le-a spus la toti sa stea deoparte, ca se
supara Primarul Ion, ca posturile sunt date de mult si asta
este!
Care misca in front si nu are ciocul mic, se trezeste cu
„ciopartitorii” si „bombardierii clanului” si te fac!
Oitele, doar la taiat, la muls si la tuns sunt bune!

Pentru functia de Consilier in Primarie pe ISU de exemplu,
prezenta este facultativa, indatoririle lipsesc cu desavarsire,
Primaria avand contract cu o firma de profil care face
treaba, pe bani seriosi. Este liniste si la un salariu de 4-5000
ron net, ai viata linistita, fara stress!
Asta nu inseamna ca nu poti veni la Hanul Rustic, cand
Imparatul o cere, pentru a servi papucul Sultanului si
sutele de mese intinse.

In mod normal, Primaria este o unitate administrativa, in
care angajatii trebuie sa lucreze pentru a administra si
ingriji zona care le revine. In nici un caz, nu ar trebui
folosita exclusiv pe post de Cotet, in care fiecare se
adaposteste, la mancare gratuita si caldura.
Drama reala este faptul ca Primaria Lehliu, la fel ca cea
din Dor Marunt, sunt total capusate de membrii Gruparii
de Crima Organizata Iacomi. Acestia au ajuns la
exceptionala performanta de a raspunde in fata
Procurorilor, pentru refuzul eliberarii de Adeverinte de
ROL si Acte Administrative.
Concursul din data de 05.03.2021 reprezinta cea mai
mizerabila fateta a numitului Vatafu Constantin, om care

Pentru cele 28 de secunde, cat a durat investirea noului
Presedinte Iacomi, Codrin ar fi primit de la Iacomi suma de
50.000 Euro cash si o cladire in Lehliu, data pe numele unui
apropiat al lui Codrin. Adica in total 100.000 Euro.
Sa strangi repede 50.000 de euro in Lehliu Gara Oras
Martir, este un proces dificil, insa nu imposibil! Asa ca
„culegerea” a durat ceva!

La culegerea „cascavalului” este folosita echipa de
„culegatori”, echipa din care face parte si Puschiu Bradut!
Puschiu Bradut, Consilier in Primaria Lehliu Gara, din
partea PNL, locuieste in Ogoru si in afara de miliardele
furate prin contracte din Lehliu, Puschiu nu are nimic de a
face cu Orasul. Mai
mult, Puschiu, nu a
lucrat in viata lui
nicaieri!
Acesta merge la
victimele capusate,
pe
care
le
deposedeaza
de
bani, in cel mai
Sicilian mod posibil!
Puschiu Bradut, este
persoana care se
ocupa de culegerea
spagii pentru Codrin
Stefanescu
si
conform surselor,
persoana care a
livrat sumele de bani
in Euro catre acesta.
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Pe 9 Martie 2019, duminica, Liviu Dragnea, vine la Calarasi,
pentru a mirui Presedintele PSD Calarasi, numitul Iulian
Iacomi. Pe site-ul nostru puteti vedea inregistrari video cu
vizita: https://experimentullehliu.ro/2021/03/08/codrin-stefanescu-

Mai spunea Rasnoveanu „-Asta este viata? Nu punea
Rasnoveanu mana pe furca sa intepe porcii ghiftuiti de
Euro?

iacomi-si-cascavalul/

In spatele numirii, au stat insa aranjamente, care se reduc
strict la bani! Mai precis, multi bani, foarte multi bani!

Pentru a pastra ordinea si
a
impune
respectul,
Iacomi Iulian a adus
intreaga
echipa
de
bombardieri, curve si
amante, la ceremodia de
inaugurare. Printre ei Alin
Ploesteanu (facut acum
Primar PNL de Frasinet),
Sarafan (Vice la Frasinet
tot PNL, ambii cunoscuti
ca bombardieri), Sofian
Costache (adus tot pe post de bombardier insa fara pusca),
Vasile Stejaru, Toader Iacomi si altii.
Sofian si Daniel Alin Ploesteanu, sar si indeparteaza, jignesc
si bruscheaza protestatarii! Cel cu sapca rosie, este Sofian
Costache, cel cu
sapca in mana
Alin Ploiesteanu
zis Linut. La
ungere participa
si Gigel Curea,
unul dintre cei
mai
haini
si
detestati membri
al Gruparii.
(https://experimentullehliu.ro/2021/01/28/iacomizarea-baraganuluiep1-gigel-curea/)

Cel cu „da-i dracu pana la urma”, este Vicele de la Frasinet,
tot PNL, toti oamenii Imparatului, langa el Linut.

Am sesizat cu suprindere, existenta unei persoane cu
adevarat pasionate si daruite Partidului, chiar in acea
dezbatere, pe numele lui Nicolae Rasnoveanu! Omul si-a
spus pasul si adevarul legat de ceea ce se intampla!
Insa ce ar fi zis Rasnoveanu, daca avea materialul prezent
azi, material in care banutii pentru functia de Presedinte al
PSD sunt adunati cu grija si impachetati?
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Iulian Iacomi a avut o perioada grea in timpul ungerii ca
Presedinte al PSD Calarasi, motiv pentru care a apelat la toti
oamenii din Clan, pentru a stoarce sumele necesare
inscaunarii. Cash 50.000 de Euro. In natura, o cladire din
Lehliu Gara.

Cumnatul lui Iulian Iacomi, Puschiu Bradut, este persoana
care a aranjat culegerea, schimburile valutare si livrarea
spagii catre Codrin. (Toate inregistrarile au sunet, insa
sunetul este scos).
25.000 euroi fierbinti, primeste Puschiu pentru Imparatul
hulpav
Astfel, Puschiu a mers in multiple locatii, unde de la terti (cu
sila) a preluat sumele de bani pentru a pune spaga cap la
cap! (In poza de mai jos sunt de fapt 60.000 RON, sunt
bancnote de 200 ron!)
Banutii la punga, inveliti
la ciolofan!
Conform informatiilor,
banii au fost platiti
inainte de ungere 50%,
iar 50% au fost dati tot de
Puschiu dupa ungere, la
fel si cladirea!

Zis „sutica”, pentru faptul
ca in jumatate de minut a
facut 50.000 de Euro,
adica 100.000 cash la un
minut, Codrut Stefanescu, inca imparte in stanga si dreapta,
valorile Socialismului Democrat Modern, si urla agatat de
celula lui Dragnea, de care ii este atata dor!
28 de secunde = 50.000 euro cash!

Iacomi Madalina a trimis o replica la articolul in care Clanul
Iacomi, cu japca, pune mana pe o afacere in cunoscutul stil
de Clan! Il publicam integral.
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Asta inseamna Iacomi= frica, furt, rautate si hotie,
inseamna munti de bani carati cu sacul de plastic, in timp
ce Orasul Lehliu si Comuna Dor Marunt sunt in faliment.
Inseamna durere si familii distruse. Numai numele de
Iacomi si faptul ca Iulian a facut aranjamentul, a adus frica,
iar frica si groaza, distinsa Doamna Iacomi, nu o scoti cu
nimic, ramane in privire si partunde in oase, cu o
exceptionala remanenta!
Pana una alta, scoateti ghiarele Clanului, din gatul femeii si
lasati Biroul Notarial Carauleanu, sa fie Carauleanu,
element de corectitudine si suport, pentru noi toti astia
capusati de Clan… Este munca ei nu a Clanului acolo!

Draga Madalina, povestea este ceva mai lunga si dureroasa!
Ca sa simplific, de la persoane apropiate Notariatului, aflu
ca doamna Notar, om si mama, are cativa catei, pe care ii
hraneste in fata notariatului. Le aduce mancare de acasa, ii
mangaie dimineata, si ii ingrijeste. Cand am ajuns in
Notariat, acum vreo doua saptamani, am aflat ca nici cainele
nu mai mananca, de la o clienta in etate!
” De frica, vezi tu, cainele simte!”, spune femeia si imi
povesteste cele stiute (adica de venirea dumneavoastra).
Atata frica a indus intrarea numelui de Iacomi in Notariat,
ca pana si cainele refuza mancare! Am fost socat insa de
„frica” instaurata in notariat! Pana la urma sunt doar femei!
Doamna Carauleanu nu merita „frica” Clanului Iacomi. Am
fost insa afectat, de modul si apasarea cu care au fost spuse
cele de mai sus, asta in timp ce mangaia cateii!
Nu pot insa sa nu observ tonul din raspunsul
dumneavoastra, care nu este tocmai potrivit unei replici!
Poate, daca Imparatul va va da o caramida de Euro, una din
cele de mai sus, dumneavoastra sau sotului, cu siguranta, o
sa construiti un cabinet notarial cu 5 etaje si balcon! Insa nu
va doresc sa va loviti de un Iacomi, care nu iti da o hartie,
care iti spune ca te taie, te face, el Primar de Oras, de un
ciopartitor al lui Iacomi, nu va doresc sa vina 30 de Iacomi
peste dumneavoastra noaptea, pusi sa te faca bucati, nu va
doresc sa va mutati copii din Oras si nici sa ii paziti in fata
scolii!
Nu va doresc sa stiti ce inseamna sa nu ai bani de lemne, sa
iti aresteze mama, tu copil, sa ti-o scoata din casa cu catuse,
cand in spate raman 6 perechi de ochi in lacrimi, fara a
intelege ce se intampla (asta pentru ca Iulian, cel care a
aranjat sa intrati in Notariat, a facut listele cu cei care vor fi
lasati in ghearele DIICOT, iar cei favoriti sunt lasati in
pace)!

In
amalgamul
evenimentelor
din
pandemie,
Orasul
Lehliu
Gara
aniverseaza Jubileul
de 135 ani, de la
aparitia
numelui
Lehliu Gara, punct
care a marcat si
dezvoltarea
zonei
orasului,
cu
localitatile limitrofe,
o data cu aparitia
liniei de cale ferata
BucurestiFetesti.
Prin
Hotararea
Partidului Comunist
Roman, zona Lehliu a
trecut la Judetul Ialomita in anul 1968, iar in 1969, PCR
Bucuresti, a decis si consolidat planuri de investitii,
extinderi, modernizari, ceea ce a dus implicit la ceea ce azi,
numim Orasul Lehliu Gara si Comuna Dor Marunt. Numele
de Lehliu Gara, apare in anul 1886.
Aparitie numelui de Lehliu Gara, reprezinta un eveniment
important in istoria zonei noastre de Baragan, pamant
manos, de o rara frumusete, cu oameni blanzi, harnici si
veseli!

Redactia Experimentul Lehliu, chiar daca la acest moment,
componenta echipei este inca sub anonimat, ureaza
locuitorilor Baraganului si in special Lehlienilor si Dor
Maruntenilor, sanatate, noroc, roade si belsug, la
aniversarea Jubileului de 135 de ani.
Pe site-ul nostru puteti vizualiza doua materiale video, de la
lume adunate, cu frumosul nostru Baragan.
https://experimentullehliu.ro/2021/02/27/sub-carpati-este-lehliu-gara/

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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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

APRILIE 2021
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

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

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

1. Ce este cu adevarat Experimentul
Lehliu?
Asa cum reiese din titlu, interfata
Experimentul Lehliu reprezinta un
experiment, desfasurat in zona Lehliu,
cunoscuta ca Lacomi Land. Fara a
exagera, acest experiment reprezinta, cel mai complex experiment desfasurat
in Romania moderna, prin intinderea, complexitatea si dinamica obiectivelor
propuse, dar si riscurile asumate. Continuarea la PAGINA 2

20) Legat de Hali SRL, de ce nu
va uitati la faptul ca Andrei nu
a livrat real motorina! In fapt
se pare ca au fost facturi
fictive, el bun prieten cu
Iacomi!

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

Este adevarat ca Tegusi nu a vandut
motorina prin SICAP decat celor doi
Primari Iacomi (Ion si Iulian), respectiv primariilor Lehliu si Dor Marunt.
Exista mecanisme in Judetul Calarasi, prin care se pot verifica in detaliu,
cantitatile achizitionate (care sunt oricum aberante)!
Atata timp cat exista facturi trebuie sa acceptam faptul ca motorina si benzina
au fost receptionate de Primarie. Nu poti acuza fara fundament. Ramane sa se
verifice, respectiv Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi sa isi faca treaba!
Legat de prietenia proprietarilor Hali SRL, este adevarat ca Iacomi- Andrei
sunt prieteni buni, fapt observat si la jefuirea fermei din Dalga Gara si Dor
Marunt a unui agricultor exceptional (nu ii voi da numele aici), om care a
pierdut tot! Continuarea la PAGINA 6

Daca am putea face un sumar al evenimentelor
din ultimele doua decenii, din Primariile Lehliu
Gara si Dor Marunt, dar si din bugetele
institutiilor din aceste localitati, a existat o
incredibila debandada cu banii publici, care au
fost drenati in cvasitotalitatea lor catre firmele
capusa ale Clanului Iacomi.
Una dintre persoanele responsabile de aceste
„operatii” este cumnatul liderului PNL Iacomi
Iulian, pe numele lui adevarat Puschiu
Bradut. Continuarea la PAGINA 8
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Ramas in epoca de piatra, Judetul
Calarasi, condus de elitele celor doua
Partide dominante, PSD si PNL, arata ca
dupa razboi. Cu fiecare zi care trece, se
vad diferente uriase intre zonele de vest
ale Tarii si Lehliu Gara, diferente
imposibil de recuperat, tinand cont de
actualul context economic si social!
In Dor Marunt, au mai ramas vreo 4
miliarde (lei vechi) si Ion Iacomi,
Primarul, a chemat repede firmele
capuse, de data asta Nico Construct SRL,
a Liberalului Nicolae Necula, pentru a
manji cateva cupe de piatra pe niscaiva
ulite, pentru a drena banii din Primarie.
sa fie de praduiala! Continuarea la
PAGINA 13

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

4) Care este cel mai rau din Clan?
Greu de evaluat, avand in vedere impactul asupra societatii,
a ceea ce numim Clanul Iacomi. Pot spune insa care sunt
persoanele, care au primit cele mai multe caricaturi, in baza
descrierilor si care au primit cele mai putine!
Astfel, Imparatul este, fara exagerare, personajul cu cele
mai multe propuneri de caricatura, nu mai putin de 168
pana in data de 05.03.2021. Sofian Costache a primit 50 de
propuneri. Dobre Florin 35 de caricaturi, Ion Iacomi 3
caricaturi, Costea Costel nu a primit nici o caricatura (cea
din ziar a venit pentru Vatafu Constantin), iar pentru
Purcarea Cristian nu am putut cere o caricatura, nici nu am
realizat o descriere.
5) De ce nu sunt prezentate Clanurie de tigani din
Razvani si implicarea lor in Clan?
Real, in Razvani avem cateva familii, nu Clanuri (real
vorbind). Ei sunt tolerati de autoritati pentru o serie de
fapte antisociale comise, insa ele sunt detasate de Clanul
Iacomi. Trebuie cititorul sa retina ca tiganul este om, este
primitor, are suflet, are o caldura pe care o intelegi doar
vazand cum strange bunica nepotii in jurul ei ca o closca!
Pentru a exemplifica putin, poti vedea in materialul postat
pe site-ul nostrul, accesand link-ul de mai jos, cum
Bombardierul este in fapt Oane, iar tiganul, ii spune ca este
a lui Fundita, mama lui!
https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/

Asta arata exceptionala calitate a Bombardierului, umana, o
legatura pierduta la versiunea din Clanul Iacomi, numita
transatori / ciopartitori sau macelari. Trebuie sa retii ca un
Clan de Interlopi, cum sunt cele din Romania sau Sicilia,
functioneaza pe principii foarte bine determinate, in care
onoarea, cinstea intre ei, respectul fata de cel pe care il
capusezi, joaca un rol esential in dinamica si existenta
Clanului. La clanul Iacomi, nu exista principii!
Talentul lui Sorin Necunoscutu in a arata suferinta, durerea
si talentul, dar si gradul de umanitate, al Romilor, este
exceptional, daca nu unic.
„Numele lui adevarat Oane a lui Fundita” exceptionala
sinceritatea si puterea expesiei, in a arata ca de fapt, in
Clanul de Interlopi, de unde sunt ei, Bombardierul este om!
6) Este adevarat ca Biroul Notarial va fi luat de
Iacomi?
Da, este adevarat! Ce trebuie sa intelegi este ca pe masura
ce Clanul creste, cresc si nevoile. Incapabili sa stea pe
propriile picioare, Clanul distruge si preia orice activitate
economica din zona, generatoare de profit. In urma cu mai
bine de 10 ani, Doamna Notar Carauleanu, o femeie
exceptionala, frumoasa si inteligenta, vine la Dor Marunt,
unde deschide un Birou Notarial, un element de normalitate
intr-o localitate saraca si saracita de furt.

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

O data cu trecerea timpului, pe surse, aflam ca Ion Iacomi,
dorind sa intretina relatii de natura sexuala cu doamna
Notar, a fost refuzat politicos, si a fost trimis sa se joace lego,
sus la etaj cu Vatafu si Joga Virgil.
Suparat, Ion Iacomi a dat-o afara pe Doamna Notar din
cladirea Primariei, motiv pentru care, cu resurse proprii,
doamna Carauleanu, a cumparat o cladire abandonata,
langa Primarie, unde a investit in jur de 80.000 de euro si a
mutat sediul Biroului Notarial, plecand din sediul Primariei
(care avea oricum loc destul).
In 2021, una din norele lui Iulian Iacomi, care a lucrat pana
ieri ca vanzatoare la magazin in Ogoru, a obtinut diploma,
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care teoretic, o transforma in absolvent de Drept. Cum
Iacomi nu a reusit sa creeze nici un business sustenabil,
acesta a sunat-o pe doamna Carauleanu, personal, si a cerut
incadrarea Norei ca Stagiar. Ce inseamna acest lucru? Pai
vazut simplu, este un mesaj ca in perioada urmatoare,
Biroul Notarial se va numi Biroul Iacomi. Doamna
Carauleanu este constienta ca nu poate face fata Clanului si
va avea noroc, daca va putea obtine cel putin valoarea
investitiei in cladire, fapt putin probabil.
Doamna Carauleanu cunoaste metodele folosite de Clan,
pentru preluarea unei afaceri, motiv pentru care stie ca nu
are cum sa se opuna preluarii.
Trebuie sa te gandesti la Clanul Iacomi ca la un grup de hoti,
fara suflet si alte capacitati!
Un alt aspect este legat de faptul ca Biroul Notarial depinde
de Primarie pentru sute de acte zilnic. Daca Primarul refuza
eliberarea unor astfel de acte, Biroul Notarial este „de facto”
inchis.
O mama deosebita, un om deosebit, educata si vesela,
Doamna Carauleanu Cristina a reprezentat singurul
element de normalitate din Dor Marunt.
Acum cu Iacomi in interior este clar ca vom ramane si fara
Notar Public, asta pentru ca la Biroul Notarial al lui Iacomi,
nici ciopartitorii din clan nu intra!
Ce este important este sa observi ca Iulian Iacomi a detestat
si detesta persoana Carauleanu Cristina, pentru ca a reusit
in viata, pentru ca este inteligenta si frumoasa, pentru
darzenia si seriozitatea acesteaia. Ion Iacomi, la fel, acelasi
comportament.
Asa au ajuns Ion si Iulian Iacomi sa folosesca orice alt
notariat, mai putin cel din Dor Marunt!
Acum, in 3-6 luni, Doamna Notar Carauleanu Cristina va
preda biroul notarial, cel mai probabil cu cutitul la gat!
7) Cand se va incheia Experimentul Lehliu?
Experimentul va lua sfarsit cand in Orasul Lehliu Gara
oamenii vor incinge o hora si vor dansa Treamburea
Pamporea fara frica de a iesi pe strada, unde Primarul, Seful
Politiei si Procurorul, zambind, vor dansa alaturi de
Oraseni. Cand Orasul Marir Lehliu Gara si Localitatile
limitrofe vor fi libere de Crima Organizata. Echipa
Experimentul Lehliu va participa la hora, daca va exista o
astfel de invitatie.
Cand se va incinge Hora, Experimentul Lehliu va lua sfarsit!
8) Care este componenta echipei Experimentul
Lehliu?
In fiecare ora, zeci de mesaje sunt trimise pe diverse canale,
mesaje care indica miscarea personajelor din Clan, poze de
la fata locului, cu cine se vede X, cu cine Y, cand si unde fac
gratare, cu cine, inregistrari audio si video curg din toate
directiile. Peste 150 de persoane in Orasul Lehliu si alte 100
din Localitatile limitrofe trimit feed de informatii, care sunt
analizate si interpretate in detaliu. Volumul de date este
coplesitor si incredibil!
Mobilizarea Lehlienilor este exemplara, putem spune fara
precedent!
Componenta este complexa si include Psihologi si experti in
Crima Organizata.
9) De ce sunt unele articole cu parola?
Pe fiecare articol lucreaza in paralel 2-4 persoane, pe
diverse aspecte, fapt ce necesita corelare, sincronizare de
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actiuni, intelegerea si aplicarea de modificari. Experimentul
Lehliu este o platforma, multidisciplinara si „de echipa”.
Pana cand articolul este OK pentru publicare, el apare
parolat. Adica este in lucru!
10) La cate s-au publicat de nu ii aresteaza?
Daca intr-un Clan de Crima Organizata vorbim de 20-30 de
persoane, trafic de droguri, prostitutie, trafic de persoane,
la Clanul Iacomi, vorbim de 300-320 de membri ai
Clanului, vorbim de Procurori implicati, Judecatori,
Deputati, cadre ale Serviciilor Secrete, Presedinti de
Consiliu Judetean (Iulian Dumitrescu), vorbim de o
structura multi-stratificata, eterogena, care acopera toata
zona administrativa a Judetului, conduc Spitale, Scoli,
Gradinite, servicii de gestionare a gunoiului, inclusiv
Servicii Funerare!
De care te apuci primul, pe care il lasi? Xenofonte Purcarea
poate raspunde la aceasta intrebare!
Toate la timpul lor!
11) Sofian Costache nu mai este in PSD, de ce apare
inca in Clan?
Sofian Costache nu are
nimic de a face cu PSD,
el este hot, fura de unde
poate si vom ajunge cu
inregistrari si faptele de
la Lehliu si Frasinet, la
Alin
Ploiesteanu
si
Sarafan, la piatra si
balastru.
Insa pe omul rau nici
Dumnezeu nu il ajuta,
mai jos, un alt camion
trosnit al lui Sofian, de-a
plans saracul, 3 luni!
12) De nu sunt articole zilnic?
Greu de descris procesul de dezumanizare care apare dupa
unele articole. O data ce patrunzi cu adevarat si expui fapte
atat de grave, total contrare firii, naturii umane, doua zile
nu mai esti bun de nimic! Te consuma un articol, te umple
de durere si scarba in acelasi timp. O data ce te cobori la
stadiul de primata, o data ce patrunzi in mizeria si
nenorocirea creata de acesti oameni, iti pierzi orice
capacitate reala de creatie.
13) Marin Badea de ce nu mai vine in Lacomi Land?
Este adevarat ca a facut puscarie?
Marin Badea, chiar daca incaseaza bani pe contracte de
media, real, este un om exceptional. Munca lui, de ani, este
o comoara pentru Judetul Calarasi. Omul asta a facut
pentru Judetul Calarasi mai mult decat toti Primarii si
Prefectii Judetului in ultimul 30 de ani!
Omul are talent, are curaj si este foarte greu sa faci
Jurnalism de Investigatie, cand tentativele de Omor sunt la
ordinea Zilei, Bataile, etc.
Lovind pe unul si pe altul, dat fiind trecerea Politicienilor
din stanga la drepata, Marin Badea, da in toti cu piciorele si
ii arata distorsionat, exagerand orice „anomalie”, intr-un
mod unic!
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Are un talent deosebit si este temut in primul rand de cei
care il platesc, apoi de victime! Si eu am fost „trosnit” de
Marinica, stiu cum
este!
Valoarea investigatiilor
deformate efectuate de
Marin
Badea
este
unica, ea reprezentand
de
altfel
singrul
element al conceptului
de „libertate a presei”
din Baraganul de azi.
Peste 3 decenii valoarea
muncii lui va iesi cu
adevarat la iveala.
Jurnalismul
de
investigatie
este
deosebit de greu, cu un mare impact emotional, iar eu ca
om, care a folosit pe larg munca lui Bandea, apreciez
contributia lui Marin Badea la Romania fara Hoti, chiar
daca acum el este un Interlop al PNL!
14) Cum gandesc membri Clanului Iacomi, cand
vad totul expus?
Retine ca membri Clanului, ”PLEACA LA RAZBOI, CA LA
NUNTA”!
Ei considera ca tu le apartii, totul este al lor, iar tu esti un
sclav care poate fi oricand transat si bagat in fantana!
Pentru ei este o lupta de supravietuire, fara a avea
capacitatea reala de a supravietui fara gazda (adica fara
tine)!
Cel mai bine starea de spirit in Clan este descrisa de Balada
lui Radu Negostin, pe care o puteti vizualiza pe site-ul
nostru:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/05/la-lehliu-ca-la-medelin/

De Clan depinde traiul lor privilegiat, lipsit de griji, asa ca
„pleaca la razboi, ca la nunta”!
15) Ce este cu ciopartitorii, reprezinta acelasi lucru
cu Bombardierii?
Nu, in Clanul Iacomi Ciopartitorul este cel care se ocupa de
uciderea si transarea cadavrului, in scopul eliminarii
victimei.
Adica Bombardierul este trimis de Clan sa bata sau sa
terorizeze o familie sau persoana. Aici ii avem pe Alin
Ploiesteanu si Dinca Relu Aurelian.
Ciopartitorul este cel care este trimis pentru a ucide o
persoana si a rezolva cu disparitia cadavrului.
Acum legat de Ciopartitor, istoric vorbind a fost observat ca
ingroparea de vie a unei persoane (sau lipsita de viata),
poate constitui o problema, asta din cauza faptului ca
persoane implicate pot, in anumite situatii, dezvalui locatia
victimei si apoi te trazasti cu mascatii si DIICOT, cu
excavatoare, ca vin sa sape gropi prin curti!
Un articol interesat scris de Marin Badea pe aceasta tema in
anul 2012, intitulat Răzvani: DIICOT a căutat
cadavrele mai multor prostituate îngropate în
curțile traficanților de carne vie puteti citi accesand
link-ul:
https://marinbadea.ro/razvani-diicot-a-cautat-cadavrele-mai-multorprostituate-ingropate-in-cur%c8%9bile-trafican%c8%9bilor-de-carnevie/

De asemenea, cadavrele gasite inecate, in lacuri care nu
exista (in mod normal), ridica problema de moarte suspecta
si probleme uriase ulterior.
Astfel Ciopartitorul are pregatirea necesara in planificarea
omorului si transarea victimei, in vederea ascunderii
bucatilor in fantani adanci, peste care sunt puse pietre.
Astfel este observata existenta unor fantani adanci, precum
si amenintarile Ciopartitorilor, legat de modul cum vor
sfarsi victimele.
O alta metoda de eliberare a zonei de cadavru este gasita in
filmele de la TV – de exemplu, filmul Snatch (an aparitie
2000): „Astfel, se poate transa un cadavru in 6 parti, si
date unor porci tinuti flamanzi, special pentru o astfel de
operatie. Trebuie sa infometezi porcii cateva zile. Trebuie
sa tai parul victimei si sa ii scoti dintii, pentru a usura
digestia porcilor (de dragul lor al porcilor, adica)… Vor
trece prin oase ca prin paine! Este nevoie de un numar de
16 porci, pentru a termina treaba intr-o ora, asa ca sa-ti
fie teama de oricine are o ferma de porci!”
Acesta secventa de film este geniala in a explica ce se
intampla cu „dusmanii” in Lacomi Land. Problema este mai
serioasa decat cititorul isi poate imagina!
Indiferent de metoda, Ciopartitorii sunt cea mai joasa Clasa
Umana a Gruparii, unii cu puscarie, necesara in intarirea
procesului de dezumanizare, la care esti supus.
Operand in maxim doua persoane, Ciopartitorii trebuie sasi incolteasca victima, adica sa planifice uciderea victimei.
Conform inregistrarilor si evenimentelor inregistrate,
indiferent de situatie, rezolvarea trebuie sa fie rapida,
victima aparent disparuta.
Dupa demembrarea victimei, aceata este aruncata in
fantanile de ei stiute, de 100 m adancime, peste care se
arunca pietre, pentru a preveni orice tentativa de a gasi ceva
(conform declaratiilor acestora)!
Cum Ciopartitorul nu este tot una cu Bombardierul, acesta
trebuie sa aiba experienta in omorarea vitelor si aplicarea
de lovituri! Astfel, in pregatirea acestora este important ca
Ciopartitorii sa sacrifice Vite, de mari dimensiuni, aplicand
lovituri in creasta acestora, cu toporisca, apoi participa la
transare. Trebuie sa te inveti cu sangele vitei, cu mirosul la
transare …
Pentru intarirea Ciopartitorului, acesta este pus, cu vita
legata bine, sa ii aplice lovituri cu bata, fara toporisca, pana
cand ii sfarama vitei capatana, fapt ce necesita si 50 de
lovituri (cu vita legata foarte bine).
Procesul de dezumanizare este total, motiv pentru care in
tarile vestice nu este permisa sacrificarea la domiciliu a
animalelor mari si nici transarea acestora, fapte
incompatibile cu Societatea Umana. Nu mai spun de
uciderea animalelor cu lovituri cu bata sau transarea unei
victime umane.
Metoda lui Dinca de la Caracal nu se poate aplica, deoarece
Ciopartitorul mai are si alta treaba si nu are timp de prostii!
Este notat faptul ca Bombardierii pot trece la Ciopartitori,
invers nu!
16) De ce nu sunt toate articolele pe Facebook?
Experimentul Lehliu nu are o pagina dedicata real pe
facebook, asa cum mai toate materialele sunt marcate in
google sau youtube ca +18! Adica copii nu au ce sa caute aici,
din motive multiple, de natura emotionala si sociala.
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Acest articol spre exemplu, este lung si nu este indexat in
alte sisteme.
In acelasi timp, se folosesc o serie de tehnici de tintire a
informatiei, catre un IP specific, asa ca articolele ajung doar
la persoanele cu adevarat implicate, sau mai bine zis,
articolele ajung la cine si cand trebuie.
17) Care este vizualizarea zilnica a unui articol?
In general, vorbim de 1000-1500 de vizite pe zi, per articol,
3000-5000 vizite la 3 zile, existand si articole care ajung la
10.000 de vizite in ziua I (atunci cand sunt date pe Ialomita
si Calarasi - adica in News Feed). Ca o comparatie, un articol
la Marin Badea are 1800+ accesari la o luna distanta.
Este critic ca aceste articole sa nu fie preluate National!
18) Dar la Ion si Iulian Iacomi nu va ganditi cat
sufera, o data aratate toate nebuniile?
Atunci cand intelegi ca
faci ceva gresit, atunci
cand accepti conduita
gresita, iti insusesti
vina si incerci sa repari,
ai
o
atitudine
constructiva,
nu
continui! Atata timp
cat tu pui oamenii sa
ucida si sa transeze
dusmanii, cat continui
luni
intregi
cu
ilegalitati greu de
conceput pentru un om
normal,
nu
poti
beneficia de clementa.
Violenta atrage violenta!
Pentru a exemplifica, clar si la obiect, trebuie sa luam cazul
noului director al Spitalului Sapunari, unde director a fost
Braileanu Daniela, fosta sotie a lui Iulian Iacomi.
Pentru a arata ura si scarba fata de femeie, primarii Ion si
Iulian Iacomi, i-au sapat familiei, in fata casei un transeu de
1 m adancime si 1 m latime x 60 m lungime, au incarcat
materialul si au plecat. Sapat in bataie de joc, sa nu mai
poata intra in casa, santul reprezinta o adevarata drama,
pentru ca mama, nu mai poate duce copii la scoala, nu mai
poate parca masina.
Ca sa faci asa ceva, dupa toate cate au fost aratate si spuse,
trebuie sa fii un animal, nu om! Nu poti cere compasiune
cand tu esti lipsit de empatie fata de cei pe care ai jurat sa ii
protejezi.
Intre timp, Ion Iacomi cu Joga Virgil si Micu Filip Ionel au
incarcat tot materialul excavat si au lasat transeul, sa cada
oamenii in sant! Vin zilnic, sa nu cumva sa puna omul ceva
sa acopere! Poate ca acest element este cel care defineste cel
mai bine despre ce fel de persoane vorbim!
La Lehliu Gara, Iulian Iacomi a distrus toata zona din fata
Spitalului, doar pentru a se razbuna pe o familie, neafiliata
lor. Astfel Iacomi, prin Petrica Filon a defrisat copacii, a
sapat transee si a stricat toata zona, abandonand totul, ca
oamenii sa ramana in mizerie, namol si jeg. Totul din
razbunare!
Asa intelege Clanul sa lucreze, atunci cand nu iti rapeste
copii, sotia sau nu omoara!
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Ca sa le faca oamenilor rau, Iulian Iacomi, le-a taiat copacii
din fata blocului, chiar daca nu mai sunt bani sa repare
nimic!
19) Care este impactul, pentru un redactor cand
descrie fapte de o asa natura?
Dauna totala! Nu mai esti bun de nimic! Nici Imparatului
nu ii este usor … a albit la propriu!
Se poate constata, pe cale de consecinta (sa folosim un
limbaj mai elevat), cum unele persoane nu pot fi lasate
libere in societate, deoarece comit fapte de o incredibila
cruzime. Adica nu exista reeducare, indreptare! Daca stai de
vorba cu un criminalist sau Sef de Post de Politie, poti
intelege impactul documentarii faptelor, asupra omului,
indiferent cat de educat este.
Astfel, asa cum a fost cazul de la Onesti, anumite persoane
trebuie izolate de societate, indiferent de perioada de
detentie, in anumite situatii, fapt imposibil in prezent.
Sfarsit Ep. 1

Asemeni unor corbi flamanzi, Dobre Florin, a „cumparat”,
pe nimic terenul omului din Dor Marunt, Iacomi Ion si
Puschiu Bradut l-au jefuit pe om de Ferma de pasari, pe care
o avea in Dor Marunt, „pe nimic”, iar Andrei Tegusi a
„cumparat la combinatie”, tot terenul agricol al omului,
300+ ha, utilaje, padure, tot! Pentru a nu respecta legea,
transferul de proprietate al terenurilor, a fost facut fara
respectarea cerintelor legale, cu ajutorul lui Ion Iacomi, care
a facilitat tranzactiile.
Ion Iacomi, a defrisat toata ferma omului, de copacii
existenti, folosind utilajele si oamenii din Primarie, gata
pentru a infinta plantatii de capsuni si ciresi magici, atat de
dragi lui, pe bani Europeni!
Aceste relatii de prietenie / imprumut / ajutor au dus la
anomalii, ca cele cu zecile de tone de motorina si benzina de
la Dor Marunt si Lehliu!
Angajatii Primariei au vandut o iarna intreaga lemne din
curtea omului, Ion Iacomi, utilizand chiar angajatii
primariei, pentru a taia si vinde materialul lemnos.
Cat au platit Puschiu si Ion Iacomi pe ferma de pasari? Cu
cladiri, teren si tot ceea ce avea omul acolo? Pai… platesti
atunci cand cumperi! Astia au luat cu japca, asa cum fac de
obicei, adica mai pe nimic!
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Ferma este de fapt a lui Iulian Iacomi, Puschiu
reprezentand doar „carrier-ul”, adica „masinuta cu bani”,
adica persoana pe numele careia se cumpara proprietatea.
Puschiu Bradut este casatorit cu Mihaela Puschiu (fosta
Iacomi), sora Imparatului Iulian, deci ii este cumnat.
Puschiu Bradut este cel mai important om in organizatia
Iacomi, dupa Imparat!
21) Legat de dosarul cu beneficiarii de Indemnizatii
Ilegale pentru cresterea copiilor, cand va apare un
material cu ceea ce s-a intamplat de fapt? A fost
cineva caruia chiar sa ii pese de cei arestati?
Vor urma o serie de
episoade explozive cu
Buraga, Imparatul si
Petrica Ivascu, legat
de caz. Exista o
singura persoana din
anturajul
Imparatului,
din
Primaria Dor Marunt,
care
spre
surprinderea mea, a
dat
dovada
de
„omenie”, in unul din
cazurile
grele,
persoana care se
ocupa de Asistenta
Sociala, pe numele lui
„Ninel”. In Clan,
faptele de omenie sunt
foarte rare!
Realitatea in cazul de mai sus este coplesitoare, mizeria
celor care au organizat „executia”, incredibila!
22) Cine finanteaza Experimentul Lehliu? Este USR
implicat?
Experimentul Lehliu este finantat integral din resurse
proprii si nu beneficiaza de sprijinul partidului X sau Y. Deci
USR, PSD sau altii nu au nici o legatura.
23) De ce nu se prezinta faptul ca Moga Stefania a
facut mai mult in perioada cat a fost in Primaria
Lehliu Gara, decat a facut Iacomi in 20 de ani?
Adica adevarul?
Toti anii astia am vorbit cu zeci de persoane, toti, dar toti,
au avut numai cuvinte de lauda la adresa ei. Pana si
Imparatul, care a stiut sa o injure si sa o umileasca, de fata
cu zeci de persoana, a ajuns la concluzia ca ii este peste
nivel. Moga Stefania a rezistat cat a putut!
Ca femeie, sa rezisti infectiei din
Lehliu Gara, din Primarie, este
aproape imposibil. Totusi Moga
Stefania a fost femeia care le-a facut
Fratilor Iacomi toata munca grea,
cu dosarele de depunere a
candidaturilor, o munca pe care in
Clanul Iacomi, real, nu o facea
nimeni! Nu ca nu puteau, dar sunt
prea ocupati sa stea la gratare si sa
chefuiasca.
Poza din 07.03.2021, punct de cotitura
in Lehliu Gara!

Moga Stefania a facut si graseli! Poate cea mai mare a fost
ca nu a inteles geniul Imparatului si nu a facut o alianta cu
Baneascu Laurentiu! Acest punct cheie a reprezentat un
deceniu de mizerie pentru Lehliu Gara si Dor Marunt!
Am aflat de curand ca Moga Stefania, trecand peste frica ca
va fi data afara de la APIA, a trecut alaturi de Banescu
Laurentiu si numitul Barca Constantin.
Acest lucru arata 2 elemente importante: 1) Iulian Iacomi
si-a pierdut importanta si nu mai are intrare la APIA
Calarasi, pentru a dispune imediat, decapitarea
tradatorului!
2) Arata faptul ca
Barca Constantin, inca
interimar la APIA
Bucuresti, inca mai
trage sforile pe acolo,
fapt foarte grav, din
multe privinte!
Efectele, sau mai bine
zis
consecintele
colaborarii
dintre
Moga
Stefania
si
Primarul de drept al
localitatii Lehliu Gara
(Banescu Laurentiu)
vor reprezenta pentru
Clanul Iacomi, un
adevarat tsunami!
Dintre astia trei, Barca Constantin este cel mai periculos! Cu
Denis JR (fost USR) zis Deputatul, alaturi, Moga Stefania si
Banescu Laurentiu, se pare ca vin vremuri grele pentru
Clan!
Nu putem decat sa salutam plecarea doamnei Moga
Stefania din Echipa Imparatului! O decizie grea, insa de o
importanta exceptionala in prezentul context. Asta si pentru
faptul ca este un om foarte apreciat si respectat!
24) Chiar vad astia tot ce se intampla in bancile din
Lehliu?
Da, totul este la vedere, Clanul stie despre tine orice
informatie din cele trei banci BCR / CEC / Raiffeisen! Vom
ajunge si acolo! Pana si cursuri preferentiale obtin, la
bancile prietene, chiar daca in mod normal nu au cum sa
acceseze aceste cursuri (la schimburi valutare). Vorbesc
membri Clanului cu fetele din banci, asa cum vorbesc cu
ciobanii pe camp si chiar le ameninta telefonic (sa le dea un
curs bun ca tot la ei ajung)!
Clanul stie ce faci, cand faci, ce bani incasezi, cat platesti
salarii, tot! Au oameni in toate cele 3 banci! Problema este
cunoscuta de cativa ani, exista si o buna documentare cu
probe si tot ceea ce este necesar!
25) Pana acum, atatia ani, de ce nu a sesizat nimeni
aspectele din Experimentul Lehliu?
Aspectele sunt sesizate de ani buni, insa nimeni nu a facut
nimic, pentru a impune Legea in Baragan!
Mai jos, un document din 2012?! Aceleasi probleme,
aceleasi personaje si prima datare scrisa a numelui de
LACOMI Land!
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26) De ce au fost date in val plangerile catre
Parchete/ DNA/ DIICOT?
Nu se astepta nimeni, obisnuiti cu realitatea din Calarasi si
Coruptia din Parchete, sa se arunce cineva pe plangerile
penale. In fapt intregul sistem de Institutii este infectat de
plosniteala politica si real, indiferent cate plangeri faci,
indiferent de fapte, nimeni nu le face nimic!
Plangerile au fost date in val pentru ca tu sa intelegi
dimensiunea mizeriei in care noi toti traim, in timp ce
Clanurile capusa si toti cei din varful Lantului Trofic
(Procurori, MAI, etc) traiesc ca nababii!
Procesul a durat aproape un an! Prim Procurorul
Calarasiului, numitul Xenofonte Purcarea, a ajuns saracul
la asa stres, cu plangerile care veneau din toate partile, ca
nici nu mai deschidea atasamentele, cu dovezi si fapte, lucru
incredibil pentru un Procuror!
27) De ce nu realizati un material despre Puz-ul
Lehliu Gara si Puz-ul Dor Marunt, cum isi bat fratii
Iacomi joc de oameni?
Pastrarea localitatilor in bezna lipsei PUZ si PUG,
reprezinta pentru Ion si Iulian Iacomi, o uriasa „bucata de
cascaval”, din care ei rontaie cand vor! Ei pastreaza adrese
ascunse, terenuri la care dau autorizatii cui si cum vor,
blocheaza oamenii care vor sa investeasca si nu le pupa
condurul. Pe scurt este o debandada fara margini, insa nu
putea exista aceasta debandada, fara nevertebrate la
urbanism!
In Clanul Iacomi, „nevertebrata” este persoana cu care te
stergi pe picioare, adica „carpa”!
Exista un numar consistent de plangeri penale atat la Lehliu
cat si la Dor Marunt, plangeri legate de abuzurile celor doi
primari pe legea 50!
Vor exista si articole legat de subiect, in curand!
28) Este Petrica Filon tot o „masinuta de bani”?
Vicele din Lehliu Gara, conform informatilor detinute, pe
surse, detine fosta Discoteca Ibitza si Cladirea de la Drum
aferenta proprietatii si o suprafata buna de teren, pe numele
lui, dar de fapt totul este in proprietatea lui Iulian Iacomi.
Asta inseamna ca si Petrica Filon este tot o masinuta de bani
ca Puschiu Bradut, Danga si altii!
29) De ce este lasat Razvani in totala degradare,
dupa toate articolele?
Pentru ca de Razvaneni, real, Primarului Iacomi nu ii pasa!
Vine cu bani la alegeri si cam atat! Din cauza Prio / Bunge,
in Razvani situatia este dramatica!
30) Nu se poate face un material despre o sosea de
centura pentru Lehliu? Viata este un Iad in Oras!
Ocupati strict sa fure, cine sa mai faca planificare pentru
strazi ocolitoare, tunele pe sub calea ferata sau lift in cocina
(Spital)? In tot timpul liber care le ramane planifica
omoruri, sapa santuri si au grija sa nu iti dea hartiile
necesare functionarii, ameninta, etc.
31) Se lasa impresia ca membri clanului Iacomi
sunt oameni lipsiti de talent si nepriceputi! Cu
exceptia furtisagurilor...
Nu a fost pusa in nici un moment, sau discutata capacitatea
profesionala a membrilor Clanului Iacomi. Au fost discutate
strict apartenenta la Clan si faptele de natura anormala!
Asta inseamna ca in caz de incendiu am certitudinea ca
Rica, Purcarea si Ion Ciprian (de exemplu), toti trei
pompieri, sunt la fel de capabili si bine pregatiti, ca orice alt
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pompier si aici trebuie facuta distinctia clara intre meserie
/ calificarea individuala a membrilor si Cotidianul
Experimentul Lehliu, care acopera strict elementele de
Crima Organizata.
32) Exista oameni normali la cap in tot Clanul asta?
Normali sunt toti, femeile frumoase si nu exista exceptii!
Singurul element important este faptul ca nu a existat o
scara de valori care sa pretuiasca munca, cinstea, datoria si
raspunderea fata de consateni! Nu a existat Justitie, Lege si
atunci cand faptele anti-sociale nu sunt pedepsite, nu sunt
corectate, faptasii merg mereu mai departe!
Lipsa Procurorului, Sefului de Post, Colonelului SRI, MAI,
a facut toate aceste grozavii posibile! Buraga, Buraga si din
nou Buraga!
33) De sunt scumpe capsunile si ciresele la Ferma
Imparatului din Ogoru, sunt mereu mai scumpe
decat la piata? Daca tot le produc acolo!
Ferma de cirese si capsuni nu are nimic de a face cu
capsunile si ciresele! Nu are nimeni interes sa iti vanda tie
ceva! Totul este doar o Mega escrocherie, gandita complex,
mereu avida de zilieri, dornici sa se taraie precum ramele
prin pamant! Sa vezi episoade fierbinti cu ciresele
Imparatului.

Puschiu Bradut este casatorit cu Iacomi Mihaela, sora celor
doi Iacomi Iulian si Ion. Cu domiciliul in Ogoru, unde
tocmai a construit o vila fara autorizatie de constructie (in
Clan nu are nimeni nevoie de autorizatie) si nici nu sunt
trecute in Primarii la ROL, ca sa nu plateasca impozite. Asta
nu inseamna ca nu primesc actele necesare pentru diverse
utilizari, tine strict de a nu plati impozitele pe cladiri!
Construita in stil arhitectonic renascentist tarziu, cu accent
pe simetrie, proportii si regularitate, vila „Puiului de inger”,
asa cum este cunoscut in organizatie, prezinta si elemente
specifice stilului Baroc, al luxului extrem, insa la interior.
Construita in 2020, in cateva luni, viluta este realizata de
Puschiu Bradut, care in viata lui nu a lucrat sau produs ceva
util societatii si nu a avut venit, cu exceptia banilor din
Primarii!
Valoarea total a sumelor incasate de Pischiu Bradut, pe II
Puschiu Bradut si pe celelalte firme din „Clan”, pe lucrari
fictive sau realizate de el, insumeaza nu mai putin de
3.500.000 de Euro, la cursul de 4,5 Ron / Euro. Acesti bani
au fost drenati pe lucrari, „a la Puschiu”, in perioada 20062021.
Trei milioane jumatate de Euro a primit Puschiu, din banii
care erau de drept ai Orasului Lehliu si Comunei Dor
Marunt,
Judecatorie sau
alte
institutii,
aflate sub sfera de
influenta
Primarului PNL
(fost PSD) Iacomi
Iulian.
Vila Puiului de
Inger

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

Puschiu a tranzactionat cam 50% din toate magariile cu
cladiri si terenuri realizate de Iulian Iacomi in ultimele doua
decenii!
Astfel, in localiatea Ogoru, fara ca oamenii sa stie, Puschiu
detine blocuri intregi, terenuri intravilane si cladiri.
Mai tot ceea ce a furat Imparatul Iacomi Iulian in loc Ogoru,
a trecut pe numele lui Puschiu sau se afla inca pe numele
acestuia.
Astfel pe numele lui Puschiu, Ion si Iulian Iacomi au trecut
toate fermele si cladirile din Ogoru, care au apartinut
fostului IAS, cantina, blocurile de apartamente, birouri,
adica tot ce nu era privat (construit si detinut de cei cativa
sateni).
Pentru a ascude proprietatile si pentru a nu plati impozite,
toata Priamria Dor Marunt lucreaza non stop pentru a
realiza jonglerii, asa ca singurii care platesc taxe suntem eu
cu tine!
Pentru a realiza tranzactiile cu cladiri si terenuri, Ion Iacomi
a blocat realizarea PUG si PUZ pentru toata comuna.
Vatafu Constantin si Joga Virgil, din cadrul Primariei Dor
Marunt, au avut cea mai mare contributie in toata aceasta
magarie, cu blocarea realizarii unui PUZ adevarat.
Asa ca Dor Marunt are PUZ din 1980, iar autorizatii si hartii
dau astia, doar pe spranceana!!
Cel mai important element pentru Clan il reprezinta
pastrarea localitatilor fara cadastre si PUG/PUZ, astfel ca
membrii Clanului pot ascunde, pe adrese care nu sunt
inregistrate decat la Primarie (in catalogul lor), Firme si
Consortii, in a caror componenta se afla Puii de Ingeri, cei
care manevreaza miliarde sau mai bune zis, grosul
investitiilor Imparatului Iacomi Iulian.
Atunci cand esti parte a unei afaceri care miroase, atunci
cand speli miliarde si nu vrei sa se stie, cand vrei sa pui
manuta pe banii Uniunii Europene, pe fonduri
nerambursabile, trebuie sa ascunzi ce faci!
Asa a ajuns Imparatul actionar la Rodagria, detinuta de
Familia Pascu, Gloria si Andrei Pascu, Mihalcea Bogdan si
Mihalcea Maricel (Director Certrom), si altii.
Rodagria Asociatei are sediul ascuns de Clanul Iacomi, in
Ogoru, iar schemele de asociere sunt atat de complexe, ca a
fost nevoie 6 luni de zile sa le dam de cap!
Ascunderea unor asocieri „secrete” este critica atunci cand
speli bani si cand vrei sa adapostesti actionariatul legal, asta
pentru ca Imparatul nu „face business”, daca actele nu sunt
OK!
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Rodagria Produce, ascunsa in Ogoru, in localitea in care
normal ar trebui sa existe PUZ/ PUG si unde o adresa
trebuie sa fie clar identificata, a fost plantata la un alt Pui de
Inger din Clanul Iacomi.
Foarte important pentru Puschiu ca toate transferurile
imobiliare sa se realizeze in liniste, fara taxe, asa ca
Interlopii au nevoie de doua persoane:
1. Notarul Public
2. Sef Anaf- Petrica Iavascu.
Notarul public trebuie sa accepte magarii si ilegalitati, ca de
exemplu, in contractul de vanzare specifici ca ai primit banii
pe o cladire, acum 3 ani, cand tu o vinzi azi! Asta este un alt
motiv pentru care IACOMI IULIAN si ION nu au folosit
notariatul din Dor Marunt! Doamna Notar Carauleanu nu a
acceptat mizeria Clanului!
Seful Anaf, Petrica Ivascu, pus de Iacomi, este personajul
principal care acopera toate faptele mirositoare ale clanului,
scuteste de la plata pe cei din Clan si acorda suport si
consultanta, legat de cum sa nu se plateasca taxe catre
bugetul de STAT. Nu uita, singurii care platesc taxe suntem
tu si cu mine! Ei, cei din Clan nu platesc nimic, doar
incaseaza.
Va prezentam mai jos fragmente din Extrasele de carte
funciara emise in Octombrie 2020, cu proprietatile lui
Puschiu Bradut. Pe site-ul nostru puteti vizualiza Extrasele
de cartea funciara in forma completa!
https://experimentullehliu.ro/2021/03/08/prabusirea-imperiuliupuschiu-bradut-masinuta-cu-bani/

Blocuri cu etaje, terenuri agricole, cat poate imaginatia
cuprinde, cladiri, 5 masini (4 ca una a vandut-o acum cateva
zile- un VW), familie grea, vile noi, lux si opulenta!
Puschiu Bradut are o avere la care nimeni nu viseaza, pentru
ca in general, cel care strange avere, munceste!
Sa strangi avere fara sa faci nimic, este greu!
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Asta este unul din motivele pentru care este important sa ai
Judecatorul tau, Procurorul tau, etc!
Pentru a intelege de ce arata Lehliu Gara ca un cotet de gaini
trebuie sa intelegi modul de jefuire al numitului Iulian
Iacomi, mod implementat si la Dor Marunt, sub atenta
obladuire a lui Vatafu si Ion Iacomi.
Lucrarea pe banii Primariei, musai de valoare cat sa fie data
de Primar direct!
Vine Puschiu sa o execute! O executa insa prost si doar 30%.
Restul lucrarii se face la Toade Iacomi in curte, „ca si gura
lui trebuie sa manance”!
Vine Primarul care pune sclavii din Primarie sa semneze
receptia si sa plateasca omului factura!
Primaria plateste si vistieria se goleste!

Tu daca furi un ou intri la puscarie! Ei daca fura milioane de
euro se declara neinceperea urmaririi penale! Sunt aceiasi
Procurori si aceiasi Judecatori! O lege pentru tine, alta
pentru ei!

3.500.000 euro a capusat Puschiu Bradut cu Ion si
Iulian Iacomi.

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

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

Romania nu este condusa de Presedintele Iohanis sau de
Premieri, Romania este condusa de Buraga, de Ion si Iulian
Iacomi, de SRI, oamenii de care nu afli nimic, de Col.
Paduraru Adrian, Comandant ISU Calarasi, de Dragan
Genoveva - MAI Arme si Munitii si de Xenofonte Purcarea!
Astia sunt oamenii care conduc Romania, nu cei de sus!
Miruiti cu pensii speciale, cu salarii
speciale, cu program special de
munca, acesti Oameni se afla in
varful lantului trofic si doar ei decid
ce si cum se face si daca se face!
In timp ce la Camin cimentul a fost doar de expozitie, fapt
care se vede din filmare, existand o degradare vizibila a
lucrarii, la Toader au fost puse 6 scanduri orizontale, ciment
la greu, a fost folosit alt lac, iar la porti au lucrat baietii sa
iasa in simetria perfecta.
Zugraveli la Tribunal, umflate si in bataie de joc si alte sute
de lucrari manjite si spoite. Asa a ajuns Orasul Lehliu Gara,
Oras Martir!

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

SRI are zeci de oameni de care nu stii
nimic! Insa Ofiterii din SRI sunt
ocupati strict cu propria bunastare,
cu propria lor agenda, unde mai
prind si ei un teren de 4-5 ha
intravilan, sa aibe ”si puradeii lor ce
sa manance”!
Terenul peste drum de depozitul de
materiale de constructii Ibitza
apartine unui General din SRI!
Hectare intregi!
Toti sunt inruditi, se nasesc unii pe
altii si ajung in 2021 sa se intrebe: „Cum Dracu de am ajuns aici?” Legat
de situatia din Lehliu Gara.
Puschiu Bradut, COnsilier in Primaria
Lehliu Gara, care de fapt salasluieste la Ogoru! Ca sa vezi!
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Puterea este la o mana de persoane incompetente, cum este
Xenofonte Purcarea Prim Procuror Parchet, sau Col.
Paduraru MAI-ISU, incapabil sa aduca o prelata pentru o
macara.
Acesti oameni, daca pot fi numiti asa, sunt vinovati pentru
saracia din Judetul Calarasi.
Daca Judecatoria, Parchetul, SRI, DIICOT erau institutii
functionale, Primarii Ion si Iulian Iacomi sapau cu harletul
in spatele curtii sa mai gaseasca cate un tubercul pentru
ciorba, iar Puschiu Bradut lucra ca zilier la Bucuresti, la
incarcat sacii in camion.

Cu paguba la Judecatorie, Danut ne-a lasat exceptionale
marturii legate de furturile Familiei Iacomi cu Gardurile de
miliarde executate de Pompierii Militari din Lehliu, la Dalga
Gara, prin una din firmele lui, drenarea banilor si
impartirea acestora intre parti! Functionarea caracatitei,
prin care sunt drenati banii din Primariile Lehliu Gara si
Dor Marunt (miliarde), dar si suferintele pe care le-a
indurat.
Marian Danut, are un mesaj pentru cei din Clan, ca om de
afaceri:
„La cat v-am ajutat eu pe voi, v-ati batut joc!”
Urmeaza dezvaluiri incredibile din Lumea Tenebroasa a
Crimei Organizate Calarasene!
O poza si un mic film! Mesajul este clar! Pentru a accesa
fisierul video va rugam sa intrati pe site-ul nostru:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/09/gagarin-vs-imparatciocnirea-titanilor/

Nu au dat mult, doar
vreo 35.000 de Euro, in
genul de combinatie in
care aduci 4 masini de
piatra si spui ca ai adus
15! Primaria plateste,
Partidul primeste ceva
maruntisuri
la
„donatii”, iar praduiala
este impartita cu SC Nico Construct SRL, firma prin care
zona Lehliu Gara - Dor Marunt este jefuita de bani in mod
salbatic, de Clanul Iacomi si Liberalii flamanzi.
In loc sa dea drumul la apa in comuna, sa faca un trotuar,
Primarii Iacomi fac ceea ce stiu mai bine, fura!
Partidul National Liberal Calarasi, a reusit sa stranga langa
ei, toate Gruparile de Crima Organizata din Judet, iar
rezultatele muncii Nico Construct si al Clanului Iacomi se
vad peste tot in Judetul Calarasi.

Cand ai de spalat bani fara sa se vada, cand ai de schimbat
Ron in Eur, fara sa stie multi, ai nevoie de Banci! Mai precis
de Zeitele din Banci!
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Zeita este persoana infiltrata in Banca, infiletata bine, sotia
lui X din Clan, care raspunde la „clape”, adica la telefon,
ajuta la efectuarea operatiilor delicate, la acoperirea
operatiilor suspecte sau la schimburi valutare la cursuri
preferentiale.
Zeitele sunt frumoase, mieroase si toarna tot, la cine trebuie
si cum trebuie. Unele Zeite permit glume, altele perversiuni!
Buraga Costel, Seful Politiei Lehliu Gara, stie foarte bine
care cat permite, asta
pentru ca si el are o zeita
la Raiffeisen!
In Lacomi Land fiecare
membru al Clanului
Iacomi are zeita lui!
Buraga una, Sofian alta,
Imparatul le are pe toate!
Uneori, pe surse, auzim
ca Imparatul Iulian este
abuzat
de
zeitele
obraznice din Lehliu
Gara, Oras Martir.

Puschiu Bradut este unul din cei 3 piloni ai Imparatului
Iulian! Cu inclinatii Fascist Liberale, Puschiu vorbeste cu
zeitele din Banca Raiffeisen Lehliu calm, duios si
convingator.
Astfel, el obtine un curs preferential la un schimb valutar,
lucru care contravine regulamentului intern al Raiffeisen,
tinand cont de suma si rezolva la rapid, coversii valutare cu
Zeitele.
Pe site-ul nostru puteti vizualiza o inregistrare video in care
puteti observa cum spala interlopii lui Iacomi banii, cu
angajata bancii: https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-sizeita-fierbinte/

Dupa ce ii f–e in gura, Puschiu le transmite Zeitelor ca daca
nu ii dau un curs preferential, „-Tu intreaba-i! Nu stam in
loc nici noi de voi nici voi de noi!” Puschiu obtine cursul
preferential cerut si schimba banii care erau destinati
numirii Imparatului la conducerea PSD, adica spaga lui
Codrin Stefanescu.
Presiunea pusa pe angajata Bancii Raiffeisen, modul in care
Puschiu se exprima si amenintarea voalata si cererile
acestuia, reprezinta pentru Banca o grava problema de
securitate!
Asa vorbesc membrii Clanului de Interlopi Iacomi cu
angajatele Bancii Raiffeisen Bank!
In timp ce la Lehliu Imparatul danseaza Pinguinul cu
Partidul, unde migreaza de la stanga la dreapta, la
Raiffeisen in Austria, albinuta culegatoare, vesela si curata,
danseaza Jerusallema!

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

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

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

https://experimentullehliu.ro/2021/03/11/banca-si-zeita-fierbinte/

La Lehliu Gara, in timp ce angajatii Primariei cara votantii
la vot, sa iasa Imparatul „king”, Alin Poiesteanu, acum
Primar Liberal de Frasinet, danseaza „bombardierul”.
Cunoscut Bombardier, Alin Ploiesteanu, a fost impins de
Iulian Iacomi, Dan Motreanu si Emil Florian Dumitru la

Plecata la verificari si eventuale reparatii, macaraua se va
intoarca peste cateva zile la Lehliu, dupa care se va gasi o
locatie la care acest utilaj sa stea acoperit.
Mai mult, ridicatorii de sarcina vor fi pregatiti din nou, sau
mai bine zis, vor primi un alt nivel de calificare in domeniu.
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IGSU inca trebuie sa publice rezultatele anchetei de la
Lehliu, Fundulea, Budesti si Calarasi. Este de asteptat ca
Pompierii sa primeasca echipamente noi, chiar daca pana in
prezent, nu au sosit NOMEX-uri noi (adica echipamente
speciale de interventie - costum pompier conform).

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

In urma cu cateva zile a avut loc un exercitiu cu autoscara
ISU Calarasi, la Cocina Lehliu Gara (Spitalul Orasului
Martir). Autoscara a fost deschisa si au fost operate
simulari, chiar daca drumul de la Calarasi dureaza 45 de
minute, fapt ce face, real, interventia scarii tardiva.
Este insa un lucru bun faptul ca Ofiterii de la Calarasi au
gasit de cuviinta sa realizeze o simulare a interventiei si la
Lehliu Gara, Oras Martir jefuit de Clanul Iacomi.
Autoscara ISU Calarasi la
Lehliu Gara! Oare cand va
avea
Orasul
propria
Autoscara la UM 0214?
Jos, cu capotel rosusangeriu,
conducatorul
Cocinei Clanului Iacomi Pr. Dr. Econ. Danga
Mircea, „masinuta cu bani” a Imparatului.
IGSU
Bucuresti
a
inceput
sa
anuleze
pedepsele aplicate de
Col.
Paduraru
sclavetilor, la nervi.
Aceste anulari arata
extraordinara
incompetenta
a
Colonelului,
care
gaseste
potrivit
sa
loveasca Sclavetii, in
fapt fara vina!
Gen. Maior Dan Paul
Iamandi a tinut sa multumeasca Redactiei Experimentul
Lehliu si promite masuri corective, atat de necesare in
aceste vremuri grele!
Incet, lucrurile se aseaza pe fagasul normal!
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Mai bine de trei decenii au trecut de la Lovitura de Stat din
1989, realizata pe fondul nemultumirii populatiei, tinuta in
bezna, frig si lipsuri.
Mai bine de trei decenii, in care elita de atunci conduce
acum Romania, inca, iar daca nu ei, prin odraslele lor,
conduc si detin controlul.
Pe site-ul noastru puteti vizualiza un material video in care
propunem inlocuirea procurorilor calaraseni cu caprite, ce
par la prima vedere mult mai eficiente! Materialul a fost
filmat o singura data, pentru a nu stresa caprita, deci fara
procesare: https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfathercu-prim-procuror-xenofonte-purcarea/

Calare pe ceafa clasei muncitoare, elita politica a ramas in
varful lantului trofic, unde este si in prezent, realizand in
fapt o schimbare de regim, relativ organizat cu un Stat
aparent liber si aparent corect, in care ai liberatate de
miscare si cam atat!
In Baragan, la 33 de ani distanta, toata infrastructura de
ferme agricole (zootehnia) a fost luata la baros, statiile de
pompare distruse, pamantul a ramas concentrat in mainile
a 10-12 persoane, pe fiecare comuna (vorbim aici de
suprafete mari), irigatiile sunt si acum la pamant, iar
oamenii, sunt obligati, fortati sa plece in cautarea unui viitor
mai bun, care pe unde o vedea cu ochii!
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Statul Roman a ajuns in toti acesti ani de conducere
PNL/PSD o structura de Crima Organizata, sprijinita
nemijlocit de Procurori si Judecatori, SRI, DIICOT, de la
Bucuresti in jos.

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

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

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

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

Balcescu, cel pus sa jefuiasca si sa albeasca bani pentru PNL
si Clan.
Pentru a arata
exceptionala
umanitate
si
daruire a numitei
Mariana
Stan,
Marinica
Badea
saracul, nu are
decat sa caute un
contrast! Astfel el
suprinde, in plina
pandemie,
disparitia Satului
Romanesc din Calarasi, sau mai bine zis trei decenii de
„Gogosel si Iacomi, de PNL si PSD”.
Asa ca intamplator, pentru banutii primiti, Marin Badea,
aparent doar o intalneste pe drumurile prafuite din Pelinu,
pe Mariana Stan, iubitoare de adevar, ode pentru Ion
Iacomi, care prin daruirea, talentul si sacrificiul ei, il
copleseste pe Badea de emotii, pana la lacrimi!

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

Dumitru Nicolae, Subprefect al PNL este analfabet
functional (cu bac-ul manarit la 40 de ani), lipsit de
experienta in management. Este strict un produs defect al
Lumii Politice Calarasene! Din Al. Odobescu, vecin cu
Eremia Nicolae (tot primar) tot din Al. Odobescu, vecin cu
Xenofonte Purcarea si el cu casuta prin Al Odobescu…
Analfabetismul functional implica lipsa capacitatii cognitive
de a intelege o idee, atunci cand ea este prezenta!
Pus Director ITM Calarasi, unitate unde a creat un adevarat
dezastru, Dumitru Nicolae, zis Gogosel, a lucrat aproape de
Clanul Iacomi, si Filipescu, iar in cei 10-15 ani de
parteneriat, au ajuns la Prim Procurorul Xenofonte
Purcarea, zis „Padrino”, omul din spatele Crimei Organizate
din Calarasi, a Mafiei Politice.
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Dar cnp-ul este pe
buletinul
atasat
plangerii!!!
Plangerea este intoarsa
la petent si ciclul
inchis!
Astfel conform notei
31/VIII-1/2020, Prim
Procurorul nu gaseste ”
codul
numeric
personal
al
petitionarului”!

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

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

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

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

Face omul plangere la Buraga, plangere penala la Parchet in
Lehliu si asteapta! Dupa x zile, insistente si alte presiuni,
sunt trimise plangerile la Calarasi, unde Padrino, Xenofonte
Purcarea, le trimite inapoi, ca nu au CNP-ul!? Asa cum a
facut cu alte sute de plangeri penale pe numele Interlopilor
Iacomi.
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Doar se face, ca in Baraganul jefuit, Liberalismul Fascist nu
prea prinde, asa cum Social Democratia bazata pe aceleasi
hotii nu a prins!
Pusi pe treaba, Iacomi, prin Vicele Nuta si Joga Virgil Consilier Urbanism, incep baietii sa sape santuri, la toti cei
care nu sunt cu ei, blocand astfel accesul oamenilor sau
Pompierilor pe strazi!
Fara
a
exista
un
mecanism de masuri
corective, adica in lipsa
Justitiei, a Procurorului,
cei care fac rau, prind
curaj
si
faptele
antisociale escaladeaza,
ating un alt nivel, fapte ce
degenereaza, catre alte
situatii.
Clanul Iacomi, sapa gropi!

Pe site-ul nostru puteti accesa o serie de inregistrari audio
incendiare!
https://experimentullehliu.ro/2021/03/14/the-goodfather-cu-primprocuror-xenofonte-purcarea/

Materialul excavat este incarcat si carat, sa nu cumva sa ai
idei obraznice, si sa astupi santul!

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

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

Vicele Nuta cara saracul
caloriferele si tabla, prin tot
satul, ca nici el nu mai stiu pe
unde sa le piteasca!
Vicele Meserie, alt iubitor al
PNL, a fost mai harnic si a pus
tabla, pe magaziile din curte!

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

Se pregateste temeinic pentru a raspunde acuzatiilor de
Genocid, insa nu aici, la Haga, la Tribunalul Penal
International.
Calarasiul fruntas la
cazurile cu minori
omorati si aruncati te
miri unde, cu autor
necunoscut.
Al. Odobescu cu
Xenofonte, Dumitru
Nicolae,
Eremia
Nicolae si Lascu Ilie a
oferit
Judetului
Calarasi doua decenii
de
desertificare
social-economica,
coruptie, mizerie si
saracie.
Insa
localitatea nu are nici
o vina! Ei au!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza doua articole pe acest
subiect:
• Exceptionalul caz al Prim-Procurorului
Xenofonte Purcarea

•
•
•
•
•

Reducere a costurilor
Eliminarea riscului de contaminare cu COVID a
Prim- Procurorului
Capra mananca plangerile penale, in amestec cu
iarba. Pe reteta de furajare.
Capra mananca toate plangerile penale si nu
comenteaza.
Capra, dupa incheierea mandatului, poate avea
utilizare multipla, asa cum se poate vedea in
materialul atasat.

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

Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro

https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-alprim-procurorului-xenofonte-purcarea/

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

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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Ancheta Jurnalistica in Baragan
Cel mai citit cotidian de investigatie din Calarasi

Redactor Sef Cezar Petrescu

APRILIE 2021
16 pagini – 2 lei, tiraj 10.000 buc. www.experimentullehliu.ro

Primarul Interlop din Lehliu Gara a
aranjat terenul de 4000 de m2 de la
padure! Dupa ce au lucrat cei de la
Urbanism pe branci, terenul este gata
de praduiala! Se stie castigatorul de 5
luni! Dar, deh... sa fie licitatie!
A fost publicat anuntul de licitatie, in
locuri numai de Primar stiute, fara a se
introduce Hotararea de Consiliu Local
pe site-ul Primariei! Motivul este
simplu. Tine de aranjarea distribuirii
terenului catre unul din membrii
Clanului, pe nimic!
Continuarea la PAGINA 2

In completarea Ep. 1 atasam si restul
cartilor din Cartierul Las Vegas, din
Lehliu Gara, avand in vedere interesul
exceptional din partea cititorilor!
Continuarea la PAGINA 12

De formatie Inginer, nu credeam
ca voi ajunge sa scriu la 40 de ani
drame incredibile, in care sunt
implicate mame si copii, in
Romania moderna si dezvoltata,
la treizeci de ani de democratie.
De patru ori am incercat sa incep
acest articol, insa colepesit de
emotie, nu am putut sa scriu! Colegii la fel, nici ei nu au avut taria sa o faca!
Un om normal, il recunosti dupa suflet, nu dupa chip, citeam de curand! In
documentarea pentru acest material am avut ocazia sa vad dramele copiilor
lasati acasa singuri, cu mame arestate, bunici disperate, rude distruse, lacrimi
din ochi neputinciosi ai micutilor, lasati care pe unde a apucat, dar si nepasarea
si mizeria celor care au organizat „Operatiunea Cotofana”!
Continuarea la PAGINA 4

Si cand te gandesti ca totul a
inceput cu o mana de pompieri la
Lehliu Gara, angajati fictiv, la
solicitarea expresa a numitului
Iacomi Iulian, lider de Clan
Interlop, dornic sa mai bage
cativa membri, la caldura si
papica moca, adica in Unitatea Militara UM0214 - Unitate de Pompieri.
In incercarea de a acoperi magariile, stil specific al ISU si IGSU, care ascund
cat pot din jegul din Unitatile Militare, implicarea Clanului Iacomi in
structurile militare, da dureri de cap la nivel de Servicii Secrete, mai nou si ele
total supusei Partidului Politic, condus la randul lui tot de Interlopi!
Continuarea la PAGINA 12
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Structura MAI Calarasi de la Subofiter in
sus, fie ca vorbim de MAI Politie, DGPI
sau
Pompieri,
se
afla
intr-o
extraordinara mizerie, in care Partidul si
Crima Organizata tin oameni in pozitii
de conducere, persoane care nu merita
aceste functii!
Asa a ajuns DIICOT, structura strategica
a Statului Roman sa se ocupe aproape
exclusiv cu traficul de droguri,
abandonand Crima Organizata Politic,
care a transformat prin PSD si PNL
(simple partide de acces) Judetul
Calarasi, un pol al saraciei si mizeriei.
Cele mai afectate de „putreziciunea
politica” din Judetul Calarasi sunt MAI Politie si ISU - Pompieri.
In functiile de conducere ale acestor
Institutii, parte a MAI, persoanele de la
conducere sunt sustinute de Politic, care
la randul lor beneficiaza de alte avantaje!
Continuarea la PAGINA 13

Narcis Vlad Barbu, zis
Pinguinul, membru
USR si Consilier
Local, in actiune
dimineata. Caricatura
amuzanta

departe de ochii gloatei muncitoare!

Aproape de jumatate
de
hectar
de
praduiala,
langa
padure si paraul care
taia Orasul Lehliu
Gara,
in
zona
linistita,
perfect
pentru un palat cu
turnulete, buncare,
pivnite,
piscine,

Aranjamantul este simplu: dai cat trebuie la cine trebuie,
apoi cumperi pe nimic terenul, la o licitatie la care participi
doar tu!
spaga+ valoare de la licitatie= pretul corect!

Terenul cu balon albastru este tinta!
Jinduit de Clan si pastrat pentru persoana portivita!
4000 de m2 pe strada Padurii, la aer curat, verdeata si
liniste!

Ceva nu a mers bine
insa si la licitatie au
mai venit si „alte
gaste”,
ceea
ce
complica
viata
Primarului, ocupat
exclusiv cu jefuirea
localitatii, adusa in
faliment. Asa ca a
organizat
distinsa
doamna
Secretar
Serban Nadejdea o
adunare
EXTRAORDINARA,
la care Pinguinul
(NarcisUSR)
a
trebuit sa vina pe A2,
tocmai
de
la
Bucuresti!
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Pe ordinea de zi a extraordinarei adunari, componenta
comisiei de Solutionare a contestatilor, ca sa fie „cine
trebuie in comisie” si implicit la licitatie sa castige cine
trebuie.
Pe scurt, Imparatul a aranjat sa dea aproape jumatate de
hectar, la cine trebuie si pe cat trebuie!
In loc sa fie impartit terenul in 4 parti de 1000 de m2 si sa
fie dat la tinerii din localitate, fapt care ar ajuta in mod real
patru familii, Iacomi Iulian, aduna in „Sedinta
Extraordinara” aproape 20 de persoane, pentru a aranja
comisia care va da terenul si va analiza contestatiile.

HCL 28/29.04.2020 nu a fost insa suita pe site-ul Primariei,
site de pe care a fost indepartat si butonul de „search”, sa nu
poata cauta nimeni nimic. HCL 28 este Hotararea de
Consiliu Local in care Primaria „aranjeaza licitatia”. Este
important insa ca informatia sa ajunga doar la cine trebuie!

Din Primarie aflam ca nu au existat doritori, adica ofertanti!
Atunci de ce Sesiune Extraordinara a Consiliului Local? Pe
surse a licitat si cine nu trebuie, ceea ce a stricat
aranjamentele!
„Asta era un alt motiv al convocarii consilierilor – azi – in
sedinta extraordinara: sa numeasca doi reprezentanți în
comisia de judecare a contestatiilor, lucru pe care angajatii
Imparatului uitasera, ocupati cu altele, sa il prevada in
conditiile de desfasurare a licitatiei (s-au trezit ca e nevoie
de asta doar cand au aparut motivele de contestare a unor
participari). Iar acea sedinta in care s-au discutat
contestatiile era programata azi, la 10 (de-aia s-au trezit
consilierii cu noaptea in cap – sa fie la 8 la Casa de Cultură).
Și sa mai scada –
cu unul – numarul
buboaielor pe care
le vor descoperi la
Lehliu aia de la
Curtea de Conturi,
care vin sa il
beleasca
pe
Imparat…
Cu contestatiile se
pare ca s-a facut
voia primarului:
cei doi consilieri
trimisi de Imparat
in comisie au iesit
cu zambetul pe
buze de la locul
faptei.
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Singura mai incruntata – prin perimetru – era o tanti de la
ANAF („tanti Liliana de la Fisc”)” Informator 4454 - nume
de cod Veverita Salbaticita.
Se pare ca va exista o noua licitatie legata de acest teren,
jinduit de Clan! Pentru informatii fierbinti va trebui insa sa
mergeti la Primaria Lehliu Gara, locul unde, cel putin
teoretic, „angajatii”, at trebui sa afiseze public aceste
anunturi!

Deci e dat, dar nu e licitat, se poate, …, daca se va relua, …
anuntul…!?
Pe site-ul nostru puteti accesa doua inregistrari audio cu
Doamna Secretar Nadejdea Serban oferind clarificari
suplimentare: https://experimentullehliu.ro/2021/03/17/lictatia/

La Lehliu Gara exista terenuri de vanzare, tinute la secret!
Se afiseaza doar pentru cei alesi atent...

Honore de Balzac, spunea ca „Rautatea calculata este cea
mai perfida dintre toate rautatile”.
Sediul MAI Calarasi
Pentru a intelege putin situatia, trebuie sa intelegem
contextul. Pentru inceput voi poposi la sediul MAI Calarasi,
locul in care au loc unele audieri, dar si locul in care sunt
incarcerate unele persoane din prezentul dosar, la subsol
existand celule de detentie, dar si spatii pentru
interogatorii.

Vineri, 18.03.21, am fost la o audiere la MAI Calarasi, sediul
din centru de langa Lidl. La intrare, o doamna Avocat, cu
dosarul in mana, statea inghetata de 40 de minute, in zona
de intrare si se ruga din cand in cand, de Ofiterul de
Serviciu, sa o lase sa intre pe casa scarii, pentru ca era foarte
frig si inghetase, femeia! In camera de la intrare, lipsita de
sursa de caldura, era mai frig ca afara!
-„La subsol, este Iadul!”, spune doamna Avocat!
-„Nu sunt astia in stare sa puna un calorifer, stai si ingheti
ca la Jilava!”
A mai ramas 20 de minute pe scaun incremenita si
inghetata, in timp ce eu eram preluat la etaj pentru o
declaratie.
Sus la etajul doi, pe culoarul central al corpului din dreapta,
o aglomeratie de nedescris! Pe ambele parti, camarute in
care angajatii MAI lucreaza, birouri si spatii mici de
depozitare. Pe hol dezastru, toate corpurile de iluminat erau
distruse, bezna si o gramada de Romi, in mai toate birourile,
claie peste gramada, dadeau declaratii. Etajul era plin ca la
concert!
Pandemia la Politia Romana, in sediul central, a luat sfarsit
de mult!

Petrica Filon, Masinuta cu bani a Imparatului si Viceprimar

Nimeni nu a licitat, dar se lupta pe teren ca chiorii!
Terenul este in apropierea palatelor ridicate de Dinca Relu
Aurelian si Alin Ploiesteanu, temutii bombardieri ai
Clanului Iacomi!
Ca sa iasa aranjamentul, Primaria intruneste in mod
exceptional 15 oameni + Primarul, pentru a avea grija ca in
comisia de evaluare sa fie pusi doar „cele mai fidele slugi ”
ale Clanului!

Etajul arata ca dupa razboi, de parca nimeni nu a mai trecut
pe acolo, sa vada in ce conditii lucreaza MAI Calarasi.
Cat despre pandemie, acolo, fiecare a fost infectat de x ori
pana acum si sunt cu siguranta imuni! Asa aglomerat era,
ca nu am gasit sala si a cautat Ofiterul MAI, o sala in celalalt
corp!

Diicot are doua puncte in Calarasi, unul in zona de case, in
apropiere de Prefectura si unul langa Vama Calarasi, in
sediu cu Vama si Politia Circulatie, la iesirea spre Constanta.

Dormi linistit, Comandantul Buraga Costel, Seful
Politiei Orasului Lehliu Gara, bea apa de la filtru,
deci nu o sa faca pietre la rinichi!

Trebuie sa mentionam faptul ca Iulian Iacomi si Ion Iacomi
sunt membri fondatori ai PNL Calarasi, alaturi de Dan
Motreanu si Emilian Dumitru.
PNL te iubeste si iti vrea tie, Lehlianului, numai
bine!

Sediul DIICOT, afara rudele disperate asteapta vesti.
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Operatiunea Cotofana a constat in lichidarea unei Grupari
de Crima Organizata, lichidata deja de cateva ori, care opera
pe mai multe Judete, cu structura complexa, stratificata si
ramificata, grupare care drena bani din Bugetul de Stat, prin
falsificarea unor documente, in vederea accesarii unor sume
de bani necuvenite, prin Indemnizatiile de Crestere a
Copiilor.
Cotofana este numele dat de participantii la Operatiune
femeilor care erau vizate drept elementele principale ale
Gruparii.
Cu toate ca nu stiau de la bun inceput ce si cum, Politistii,
Jandarmii si cei din Trupele Speciale au comunicat rapid si
se cunosteau detalii, cu putin inainte de descinderi. Asa a
aparut „Cotofana!” Numele operatiunii a ramas
Operatiunea Cotofana, in primul rand din cauza
dimensiunii, MAI Calarasi utilizand aproape tot personalul
disponibil din zona!
La 6.00 dimineata cu mitraliera, pana la 14:00 -perchezitia!
Organizati in cea mai mare actiune din istoria Judetului
Calarasi, sute de angajati MAI, mascati si Trupe Speciale, au
navalit peste zeci de familii sarmane, cu noaptea in cap,
pentru a opera perchezitii si arestari. 150 perchezitii si 153
de mandate de aducere!
In principal, astia au navalit peste familii sarmane, in mare
parte cu copii mici, oameni sarmani, fara valoare reala in
lantul infractional, simple victime ale unui sistem infect si
corupt, actiunea de o uriasa anvergura avand simplu rol
decorativ, mediatic, in fapt un circ de prost gust.
Componenta structurilor (gruparilor care operau) era
cunoscuta, precum si cele cateva persoane care erau capii
grupari, inainte de descinderi.
Pe site-ul nostru puteti accesa doua articole pe acest
subiect:
• MAREA TRADARE - DIICOT, Imparatul fara castel si
Familiile cu viitorul furat – Ep. 1
https://experimentullehliu.ro/2020/11/16/marea-tradare-diicotimparatul-fara-castel-si-familiile-cu-viitorul-furat-ep1/

• Marea Tradare - DIICOT si Judetul tinut in bezna EP. 2
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicotinterlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/

Intregul dosar este, real vorbind, un caz social! Vorbim de
oameni sarmani, amagiti intr-o schema, in care sub
protectia sigurantei oferite de Primar printre altii, primeau
ceva bani din scheme ilegale, sau mai putin legale (acum
fiecare in functie de cat a reusit sa intelega, la momentul
faptei).
Pe site-ul nostru puteti accesa multiple inregistrari audio
din care puteti intelege mai bine intreaga operatiune:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/21/operatiunea-cotofana-ep1/

In loc sa aresteze coordonatorii gruparii si Primarii
implicati, DIICOT a navalit in incredibile actiuni aiuristice,
in care si ei stiau, ca nu vor gasi nimic!
In timp, in zona Lehliu – Dalga - Lehliu Sat - Dragos Voda
a aparut linistea si siguranta, ca Primarul si Primaria ii
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ajuta, bazandu-se istoric si pe alti beneficiari ai schemelor,
care traiau linistiti cu banii primiti!
Mare parte din beneficiari sunt cazuri sociale cu 2-5 copii,
cu venit redus si beneficiari ai ajutoarelor date din Primarii.
Intreg dosarul de Crima Organizata a fost instrumentat in
mod discutabil, in primul rand, din cauza faptului ca
„dimensiunea” la care au ales sa mearga a depasit orice
limita si au navalit cu mandate de perchezitie si arestare
peste oameni sarmani, care erau in fapt victime!
Pe scurt, Procurorii DIICOT, Procurorul Xenofonte
Purcarea si Parchetul Calarasi cunosteau din fasa toate
detaliile, membri, modul de actiune, iar faptele erau clare,
legat de membrii gruparilor, mod de lucru si beneficiari.

DIICOT
recunoaste faptul
ca
beneficiarii,
cei
perchezitionati si arestati (parte din ei) sunt cazuri sociale
si „Membrii Gruparii profita de situatia materiala precara a
unor proaspeti parinti si ii ademenesc cu primirea unor
sume impresionante de bani, pentru nivelul lor de trai,
impartind apoi in mod egal cuantumul indemnizatiei
prevazute de Lege..”- material DIICOT. Adica vorbim de
cazuri sociale, ca sa inteleaga toata lumea, cazuri care nu
trebuiau abordate in asa maniera!
Cine a spart buba?
Problema indemnizatiilor de crestere a copiilor, acordate
fara drept real, este cunoscuta de ani buni, existand cateva
dosare deja judecate, asa cum bine sesiza Marin Badea, cu
„destructurarea gruparii care a mai fost destructurata de
trei ori”!
Se cunostea bine la nivelul Primariilor Dor Marunt si Lehliu
Gara faptul ca sunt cazuri de persoane care incaseaza ilegal
beneficii, care sunt acestea, numele, dosarele, dar si
preferintele de vot ale acestora.
Pe scurt, dosarele care erau toate filtrate de Secretarii celor
doua Primarii (sau de Asistenta Sociala), treceau toate prin
mana Primarului si Secretarului.
La Lehliu si Dor Marunt, la nivel de Primar, se cunostea
exact cine cam cat primeste si din ce familii sunt! Situatia a
fost tolerata si aprobata de Primarii, cu stiinta, pentru ca
urmau alegerile locale si era important sa fie liniste. A venit
insa Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala, la
23.04.2020, care sesizeaza DIICOT, legat de fapte de natura
penala, pe partea de indemnizatii si beneficiari. DIICOT „se
zbarceste” si afla toata structura MAI (fapt foarte
important).

In spatele intregului circ se afla membri ai clasei politice,
mai precis Iulian Dumitrescu, ales Presedinte PNL Prahova,
Iulian Iacomi (nasit de Dumitrescu) Primar din Lehliu
Gara, Ion Iacomi, Petrica Ivascu si Buraga Costel.
Iulian Dumitrescu, actual Presedinte de Consiliu Judetean
Prahova, are inca lucrari in Lehliu, prin firmele apropiatilor
si incaseaza bani din lucrari de ceva ani, din Lehliu, pentru
lucrarile de canalizare si altele, membru al Gruparii Iacomi,
zis Albanezul. Acesta ani buni a jefuit, ajutat de Filipescu,
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judetul Calarasi de bani pe lucrari facute aiurea, de unde a
si primit porecla de Albanezul (obisnuieste sa vanda firmele
la straini, pentru a pierde urma tranzactiilor).
Iulian Dumitrescu are legaturi stranse in MAI si SRI
Calarasi, om cu greutate in PNL, acesta a ajuns candidat si
apoi Presedinte de Consiliu Judetean Prahova. Nasul lui
Iulian Iacomi, acesta a avut discutii in 2019 cu Iulian
Iacomi, legate de DIICOT si Procurorii Prim din Parchetele
Calarasene.
Mai precis, au existat discutii legate de faptul ca este necesar
sa se gandeasca la desconspirarea unor fapte de natura
penala, care sa ajute la „imbunatatirea” performantei
Procurorilor DIICOT, in paralel cu intentia PNL Bucuresti
de a lansa o serie de actiuni de mare impact media pe Crima
Organizata. Totul gandit a avea locul dupa alegerile pentru
Primarii si Parlamentare.
Astfel, este decis la nivel de Lehliu Gara (la nivel de Primar)
si discutat subiectul cu Iulian Dumitrescu, legat de
posibilitatea turnarii echipei care drena bani in zona Lehliu
- Dor Marunt, echipa cunoscuta in principiu, dar tolerata de
Primarii Iacomi.

Sunt mai multe motive:
a) Orchestrand cateva actiuni spectaculoase, cu multe
arestari, perchezitii, da bine in ochii alegatorului! Aratam
lumii ca se munceste, curatam Romania! Aici este
important ca Partidul conduce DIICOT, adica Procurorii si
activitatea acestora este dictata Politic! Acest fapt este
deosebit de important!
b) Prim Procuror Xenofonte Purcarea si Procurorul Sef
Neagu Nicoleta - DIICOT sunt „desemnati periodic” in
aceste functii si da bine o actiune cu multe arestari si Crima
Organizata Destructurata, chiar pentru aceste numiri in
functia de Prim!

Judecatoriei Calarasi. Procurorul Sef Neagu Nicoleta a
acceptat propunerea unei actiuni largi, „sa dea si Partidul
bine”!

La masa mica a blatului loc mult nu este! Este inghesuiala
si nu incap pahare multe!
Secventierea listelor cu persoanele care nu au fost cercetate
si scoase complet din ecuatia DIICOT a avut loc cu
cloaborarea Comandantului Buraga Costel, care in
sincronizare cu Iacomi Iulian a efectuat cercetari, la cererea
Parchetului si DIICOT si a elaborat rapoarte.
Astfel, Iacomi si Iulian Dumitrescu, amandoi cu mari
probleme penale, ambii Interlopi deosebit de periculosi,
ajuta Prim Procurorii si Parchetele din Calarasi si in acest
fel, contribuie la propria liniste, mai ales ca aranjamentele
sunt facute prin intermediul prietenilor din Al. Odobescu:
Nicolae Dumitru (Subprefect) si cei cativa apropiati ai lui
Iulian Dumitrescu din MAI, pe care ii cara dupa el in
Prahova!
Astfel Iulian Dumitrescu a aranjat la nivel de structura MAI
sa aiba loc o serie de transferuri intre Judete in cadrul
structurii MAI, pe directia Calarasi-Prahova, existand mai
multe transferuri active, multi prieteni si apropiati ai lui
Dumitrescu. Pe scurt, asta (Dumitrescu) si-a luat oamenii
cu el in Prahova, pentru a avea oameni in MAI Prahova si a
adus in Calarasi alte cartite, care il anunta ce mista pe penal!
Iulian Dumitrescu impreuna cu Iulian Iacomi au discutat,
planificat si implementat operatiunea cu toate excluderile
acesteia. Mare atentie la excluderi, acestea sunt cheia!
Cu toate ca Iulian Iacomi intelegea drama situatiei si faptul
ca pana la urma, daca se afla, tot in capul lui se vor sparge
ouale, merge inainte, fara frica ca sunt prinsi!
Tot la acest punct stabilesc cei doi, utilizand structura de
Institutii sub control (Politie Lehliu, Primarii si ANAF
Lehliu) sa excluda pe cei mai de baza „prieteni” ai Clanului
sau prieteni periculosi (cei care ajuta la aducerea votantilor
si pe care, nu este bine sa ii lasi sa fie arestati!). Asa a ajuns
DIICOT sa inghita documentele date de Clanul Iacomi, cu
excluderile de rigoare!
Asa a inceput „Panarama de la Lehliu”!

Din Dor Marunt, din Primarie a aparut o petitie, anonima,
„..inregistrata cu numarul 14211/11.12.2019, primita pe
email-ul institutiei noastre, care a reclamat faptul ca mai
multe persoane cu domiciliul in Lehliu Gara, Lehliu Sat si
Dor Marunt, primesc ICC fiind angajate fictiv….” spune
AJPIS Calarasi, care demareaza o mica ancheta de unde
plezneste bubita!

Asa a ajuns DIICOT Calarasi sa accepte un urias circ, cu
arestari fara rost, cand in fapt 5-6 persoane, erau cele
vinovate real de aceste fapte! Restul, reprezinta real, cazuri
sociale, fapt observat mai de toti avocatii celor arestati,
elemente consemnate si in documentele DIICOT si ale

Iulian Dumitrescu si Iulian Iacomi stiau exact cum sa
realizeze mizeria, dar si faptul ca va dura cel putin un an de
zile pana cand se va oficializa actiunea DIICOT.
De informatii, in formatul primit de AJPIS Calarasi,
conform anonimei, aveau cunostinta doar angajatii
Primariilor Dor Marunt si Lehliu Gara!
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Mai precis, doar la Nivel de Secretar Comuna / Oras sau
Compartiment Asistenta Sociala cunosteau problema in
formatul sesizat, la nivel de detaliu.
Important este ca de la Dor Marunt a pornit aceasta
anonima, asta pentru ca anonima are stampila Oficiului
Postal Dor Marunt, implicit a plecat de aici!
Tinand cont de modul in care a fost scrisa si procesata,
putem concluziona ca a existat si colaborarea directa a
angajatilor AJPIS, cu membrii Gruparii care au gandit
operatia, asta tinand cont de faptul ca Stan Ion (zis
Ciorapul), tot din Al. Odobescu, actual SEF ITM Calarasi,
bun prieten cu Dumitru Nicolae, actual Subprefect, are sotia
in sistemul SGASPC si relatii la AJPIS.

Astfel dintr-o aparenta anonima, ”a la Clanul Iacomi”, toti
se pun pe branci sa lucreze!

Experimentul Lehliu aflase insa din Decembrie 2019 de
intentiile Clanului, care in haita cu Iulian Dumitrescu, care
drena banii din Primariile arondate Clanului Iacomi, cu
firmele apropiatilor din Prahova, gandea planuri sa ajute la
numirile Procurorilor Calaraseni, insa nu era clara
intinderea si planul in detaliu.
AJPIS sesizeaza DIICOT, iar Banescu Liliana, Prim
Procuror Lehliu Gara, instrumenteaza si ea cateva Plangeri
Penale, care ajung tot pe masa DIICOT Calarasi, care
contopeste mai multe dosare intr-un singur numar de
document!
In timp ce verificam pe teren situatia cu dosarele aflate in
lucru, de „care stiam toti” (adica dosarul DIICOT cu
beneficiarii de indemnizatii de crestere a copilului), ne
hotaram sa trimitem la DIICOT o plangere penala
exceptioanala, cu fapte ale Crimei Organizate, cu fraude
Informatice, Grup de Crima Organizata, daune de sute de
mii de euro, faptasi, dovezi si tot ce trebuie.

Pe scurt, au lucrat pe la spate, dand o anonima gandita cu
cap, iar angajatii AJPIS, au avut aparenta corectitudine in
evaluarea unei „situatii serioase”, asa cum au facut cei din
Clanul Iacomi cu Apele Romane, care au venit la noi in
control, cand au dat pe numele angajatei, o sesizare, ceea ce
a dus la o aberatie de inspectie, aranjata pe acelasi tipar.
Important este la acest pas a se retine faptul ca Stan Ionel a
fost implicat in legatura cu inceperea serioasa a actiunii,
respectiv sesizarile AJPIS Calarasi catre DIICOT si Parchet!

In decembrie 2019, AJPIS Calarasi declanseaza o
operatiune extinsa de verificare esantionata a beneficiarilor
ICC (indemnizatii de crestere a copiilor), acum ca aveau
justificarea actiunii (nr. anonima)!

Era important, la acel moment, a se verifica daca DIICOT
Calarasi este o institutie functionala, prin depunerea unei
plangeri, legat de o reala Grupare de Crima Organizata, cu
toate elementele, delapidare, fals, uz de fals, infractiuni
informatice, frauda transfrontaliera etc. Asta tinand cont si
de faptul ca Procurorul Sef Neagu Nicoleta lucra de zor in
Octombrie 2020 la listele cu cei care vor fi saltati, si la
evaluarea inregistrarilor ambientale, etc.
Astfel, sub iminenta inceperii Operatiunii Cotofana,
Procurorul Neagu Nicoleta primeste de la Bucuresti
plangerea noastra, spre competenta solutionare si in loc sa
se ocupe de plangere, care era 100% de competenta
DIICOT, o trimite la Xenofonte, la Parchet!
Xenofonte, zis Padrino, o restituie petentului, cu rapiditate
si acesta fiind ocupat cu Operatiunea Cotofana, care le cam
manca tot timpul!
Prin depunerea Plangerii PH-220-3000-IX-2020 a fost
analizata capacitatea DIICOT de a evalua si a investiga o
plangere cu multiple acuzatii de competenta DIICOT.
O data declansata Operatiunea Cotofana, o data arestate
persoanele, am insistat la DIICOT Calarasi sa obtinem de la
D-na Procuror Neagu Nicoleta clarificari, legate de modul
in care DIICOT a inteles sa se lase condusa de Clanul Iacomi
in actiuni si directii! Doamna Procuror a refuzat insa orice
comentariu, fapt pe care il respectam!
Retine faptul ca si unii acuzati, din prezentul caz, au ales sa
nu dea declaratii in fata organelor de cercetare penala!
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Cheia in tot procesul era sa vedem daca oamenii
Imparatului, beneficiari ai schemelor de fraudare, vor fi si
ei arestati, asta in timp ce aflam cum Petrica Ivascu lucra cu
Iulian Iacomi, la realizarea listelor.
Asa au ramas oamenii de baza ai Imparatului Iacomi Iulian,
din Dalga Gara, Razvani si Buzoieni, parte si ei a Retelei de
Crima Organizata si beneficiari ai banilor din Bugetul de
Stat (cel cu indemnizatii) liberi si fara ca macar sa ii intrebe
cineva de sanatate!
Asta era si punctul cheie, acela de a vedea daca in intreaga
schema, sunt luati toti sau doar cei marcati!
Iar DIICOT era cheia, in a vedea pe cine aresteaza si pe cine
nu, avand in vedere ca DIICOT a inghitit listele date de la
Curtea de Conturi Calarasi, legat de listele rectificative
(declaratii 112), pe 2018 si 2019. Daca DIICOT aresta pe
spranceana, atunci sursele se confirmau! Si asa s-a
intamplat, au fost arestati pe spranceana!

Iulian Iacomi impreuna cu numitul Ivascu Petrica au
intocmit liste si au verificat modalitatile prin care
beneficiari ai acestor scheme pot fi scosi de pe liste.
Astfel, cel putin patru beneficiari mari al schemelor, cu mai
mult de 10 dosare bagate (in fals), au fost identificati de noi,
ca lasati in pace, fara intrebari. Dalga, Buzoieni, Razvani si
Dor Marunt. toti patru, cei mai infocati suporteri ai familiei
Iacomi (Ion si Iulian), toti din minoritatea Roma! Ei
reprezinta in fapt „core-ul”, inima strangerii votantilor
prieteni. Asa ca in timp ce „prostimea” era saltata la 6
dimineata din pat si dusa la interogatorii, oamenii
Imparatului, stateau linistiti si spargeau seminte.

Noiembrie ii expira mandatul Prim Proc. Neagu Nicoleta.
Ca sa dea bine la „sefi”, a fost aleasa data de Octombrie
pentru Operatiune, astfel ca pana la data de numire a unui
nou Procuror, sa aiba doamna Procuror ce prezenta ca
realizari!
A reusit insa Iulian Dumitrescu, impreuna cu Iulian Iacomi,
sa amane actiunea cu arestarile cam 2 luni de zile, pana
dupa alegerile pentru Primari! Realizare este
impresionanta, mai ales ca DIICOT avea tot materialul din
luna Septembrie, conform materialului de urmarire penala!

Se observa o furibunda activitate a ITM Calarasi, condusa
de Stan Ionel, tot din Al. Odobescu, coleg si prieten cu
Gogosel. Muncesc astia doi sa ii aranjeze pe amaratii cu ICC
de nu-ti vine sa crezi!
Adresa 81574 din 18.05.2020 / Adresa 5490 / CCMMRM /
27.07.2020 / Adresa 6233 / CCMMRM / 25.08.2020 /
Adresa 6714 / 15.09.2020/ Adresa 6821/16.09. 2020
Adresa P4022 / 30358 / CCM / 27.05.2020 - toate in relatie
cu dosarul DIICOT
Se constata astfel ca si din listele date de ITM lipseau
persoanele iubite de Imparat, adica exista o buna
sincronizare pe linia Iacomi - Dumitru Nicolae - Stan Ionel
– ITM (ca Institutie)!
ITM Calarasi a fost folosita din nou de Clanul Iacomi pe post
de Prostituata!

Iulian Iacomi si Petrica Ivascu au discutat lista de exclusi,
lista care cel mai probabil a fost discutata si cu Ion Iacomi,
unde pe Dalga, cel mai bine cunoaste situatia din tiganie,
numitul Purcarea Cristian, cu antecedente penale, actual
Consilier personal al Primarului Iacomi.
Petrica Ivascu a avut grija ca Oamenii Imparatului sa nu
apara in listele de anchetati si arestati! Ei si acum sunt bine
merci!

Iulian Dumitrescu, zis Albanezul, a avut ceva de munca,
pentru a nu porni Operatiunea Cotofana inainte de alegerile
pentru Primarie, unde Ion si Iulian Iacomi aveau nevoie de
toata lumea vesela si activa, dornica sa ii voteze. Un scandal
de acest gen le scadea ambilor Iacomi sansele de a iesi
Primari, chiar cu toata fraudarea, cu flotantii si voturile
platite!

Gogosel, pe numele lui adevarat Dumitru Nicolae, actual
Subprefect, si-a pastrat inca locul cald, alaturi de Institutia
lui preferata, ITM Calarasi!
Practic, o mana de derbedei din Al. Odobescu, inhaitati cu
Albanezul si Imparatul au organizat Operatiunea Cotofana!

A fost critic pentru Clan sa aiba loc operatiunea Cotofana
mai tarziu putin!

De operatiunea secreta stiau toti, iar in dimineata cu
arestarile si cu spectacolul cu sute de masini cu girofauri, in
timp ce noi asteptam sa vedem daca in cele doua Primarii
pune cineva piciorul, constantam lucruri socante:

Astfel, in timp ce Gogosel facea presiuni prin Xenofonte sa
inceapa Operatiunea dupa alegerile parlamentare, in

1) La cele doua Primarii Dor Marunt si Lehliu Gara, nu pune
piciorusul nici un Politist, nici un Jandarm, nici un mascat!
2) In ziua cu pricina, Ion Iacomi lanseaza cu o gramada de
asistati sociali, lucrarile de jefuire si furt al banului public,
prin firma lui Lascu de la Nicolae Balcescu, prin care astia
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faceau gradina din fata Primariei! Toti gramada, transpirau
si asudau, sa incaseze Primarul Ion Iacomi spaga lui atat de
draga, pe lucrarea facuta de oamenii de la Ajutoare Sociale!
3) Iulian Iacomi dispare din peisaj doua zile, iar la ANAF
Lehliu, liniste deplina!
4) Protejatii Imparatului erau linistiti si priveau tematori sa
nu ii salte si pe ei, ca erau si ei beneficiari si organizatori ai
acestor scheme! Observati ca nu le dam numele!
5) In departamentele de Asistenta Sociala in cele doua
Primarii, liniste mormant si o stare de relaxare total
anormala!

Acum, legat de exceptionalele capturi declarate de DIICOT,
aflam cu amuzament ca sunt o „gogoasa”, realitatea insa
este dureroasa!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza un material filmat imediat
dupa descinderi cu telefonul, fara post-procesare. Este „la
cald facut”, pentru a arata bataia de joc a DIICOT Calarasi,
care o data ce Experimentul Lehliu difuzeaza primul
material legat de caz, vin imediat in Adevarul de Calarasi,
cu un material si mai naucitor!

Capturile declarate de DIICOT in Comunicate de Presa au
fost umflate, exagerate si nu corespund cu realitatea. In
fapt, „capturile” au fost rusinoase!
-Alo, doamna Procuror, verificati la fratele Puschiu
banutii, daca vreti captura! Sa aiba si DIICOT ce arata,
cum cara cu sutele de mii de Euro, sacii cu banuti!
Iordache Elena Aurora a fost in fapt aranjata de numitul
Ivascu Petrica, chiar Seful ANAF Lehliu Gara!
Adresa MMPS este umflata si cuprinde mai multe judete si
ani. Adresa Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, din
6394/28.10.2020, din care rezulta un prejudiciu urias de 1.7
milioane de Euro este prezentata incorect, ea este un cumul
pe mai multe judete si mai multi ani. Dauna reala este mult
mai mica, iar in cadrul DIICOT, nimeni nu a avut timpul si
rabdarea sa analizeze actele MMPS! Asa a ajuns DIICOT, la
Judecatorie sa constate daune mult mai mici, care nu au
nimic de a face cu cele declarate de MMPS.
Pe scurt, a inghitit DIICOT notele MMPS, ITM si AJPIS,
fara sa le analizeze!

https://experimentullehliu.ro/2021/03/21/operatiunea-cotofana-ep1/

Daca iei intreg materialul din dosar, te iei cu mainile de cap!

Real, situatile ANAF au fost incomplete si incorecte,
Raportul AJPIS a fost incomplet, daunele reale au fost
exagerate, capturile de metale pretioase o bataie de joc, iar
paguba declarata de DIICOT este in fapt incorecta si
dovedeste lipsa de capacitate a acestei unitati de elita,
unitati care depinde de Institutii conduse de analfabeti ca
Gogosel si Ion Stan, care are nevoie de 6 ore sa scrie o
pagina de A4! (Vezi episoadele mai vechi cu ITM)

Si au venit Mascatii de au arestat mamele, bunicile, apoi a
trimis Primaria, la casele oamenilor Asistenta Sociala sa le
ia copii, „ca cine are grija de ei”?

In material apare si Mihaita Constantin Bestea, si el inca pe
lista de Conducere a ITM Calarasi, de profesie Jurist, acum
sub aripa lui Iliuta Vasile. Bun prieten cu Gogosel, Mihaita
Bestea este o capusa a Judetului Calarasi, cu legaturi si el cu
Clanul Iacomi, printre altele cel care a regizat tentativele de
falimentare a Fermei Domnita Maria, alaturi de Iacomi si
Gogosel.
Acum iubitor de PSD, Bestea Mihaita, traieste clipe de
fericire si delir in ograda Consiliului Judetean Calarasi.
Pentru multime, el apare ca detasat la Consiliul Judetean,
adica la ITM Calarasi, are locul caldut, daca este azvarlit. In
fapt, ITM Calarasi este o Institutie mizerabila, condusa de
Interlopi!

De la cei vizati drept „capii” retelei au fost confiscate sume
de tot rasul: „600 ron de la GF, 100 euro de la PF. De la
Iordache Elena Aurora, data catre DIICOT ca „infractor
periculos”, DIICOT gaseste doar dosare de contabilitate, iar
la Iordache Oana, Ioana Alexandra, gasesc la Lehliu uriasa
suma de 317 ron+ cateva obiecte „ce par a fi aur”!
Organizati de Imparatul Iacomi, zvonacii trimisi lansau in
apropierea blocului numitei Iordache Ioana zvonuri cum ca
au fost gasite gramezi de aur, cum ca in apartament de face
video-chat, gramezi de euro, etc!
Zvonurile se propagau cu repeziciune, in timp ce Imparatul
statea ascuns in palatul din spatele Crinului 1.
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Situatia a creat revolte reale! Totul a fost pe punctul de a
degenera!
Sa puna batista pe tambal, la Posta Dor Marunt, Postasul nu
mai elibera pensia sotului si alocatia copilului, daca sotia a
fost arestata! Mai ales daca nu esti din Clan!
Asa au ajuns oamenii disperati sa vinda lemne din curte sa
aiba de paine! Dramele individuale, cauzate de Clanul
Iacomi si Echipa in prezenta speta nu vor fi iertate prea
curand, nici uitate!

Ivascu Petrica este omul adus de Iulian Iacomi si tinut in
postul de SEF ANAF, chiar daca este incapabil sa aiba grija
de unitatea ANAF Lehliu Gara!
A avut Petrica grija insa sa o aranjeze pe colega lui Aurora,
si sa o trimita la racoare vreo 10 ani, cel putin asa spera!
ANAF Lehliu Gara este o institutie capusata de Clanul
Iacomi, la fel ca toate celelalte. La conducere a fost pastrata
cea mai fidela sluga, pe numele ei Ivascu Petrica.
Membru al Clanului Iacomi, Ivascu este pastrat pentru
singurul rol de protectie al Clanului Iacomi, de datorii,
pentru esalonarea preferentiala, pentru executarea celor
„obraznici”.
Ivascu Petrica, in micimea lui, zareste posibilitatea de a
scapa de o persoana care reprezinta pentru el, cel mai mare
pericol, asta pentru ca stie tot ce se intampla in ANAF
Lehliu, adica toate ilegalitatiile, magariile, jegul de sub pres!
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Insa Ivascu are o problema! Cu ANAF Lehliu plosnitata de
Clanul Iacomi, in ANAF, nu are cine sa faca treaba!

Ivascu, un Interlop hot si las, care alege sa-si loveasca
oamenii, dupa ce au cazut jos in mocirla!

Asa ajunge Iordache Aurora, Sef Directie ANAF, iesita la
pensie, sa mearga saptamanal la ANAF Lehliu Gara, mai
bine de un an de zile, fara a avea legal dreptul, sa il ajute pe
Petrica Ivascu, si sa le faca situatiile, pentru ca la Lehliu, nu
are cine sa le faca! ANAF Lehliu Gara, este paralizata de
atatea lipitori din Clanul Iacomi!

Omul care nu este in stare sa-si faca treaba, trebuie sa vina
pensionarii de acasa, din mila, sa munceasca pentru el!

Aproape un an de zile, Iordache Elena, merge din mila si
compasiune sa-si ajute colegii, moca! Adica femeia nu cere
nimic!

Arestata, umilita, anchetata, tarata prin unitati de detentie,
arestarea doamnei Iordache a reprezentat un soc! Socul
vine din faptul ca, mai bine de un deceniu, Iordache Aurora,
in calitate de Sef ANAF, pe unul din departamente, este unul
din cele mai respectate persoane din intreaga zona! Daca a
gresit va plati, insa Operatiunea Cotofana a mers putin cam
departe cu scopul si „ancheta”, mai ales ca femeia nu a
primit nici un leu, pentru asa zisele fraude!
Nu zice nimeni ca nu a gresit, insa Iordache Aurora va
raspunde in fata legii, daca a facut ceva nelegal, asa cum vor
face pana la urma toti cei anchetati. Insa pana esti declarat
vinovat, beneficiezi de prezumtia de nevinovatie.
Insa Aurora stie totul despre ANAF Lehliu Gara, iar in
ANAF, Petrica Ivascu, este cel mai mare mafiot din Lehliu
Gara! Asa ca a sperat Petrica ca scapa un deceniu de Aurora
Iordache, si sa o trimita la Penitenciar, iar el va salaslui
linistit in bratele iubitei si la sanul Clanului! De fapt, nu
doar Petrica a dorit indepartarea doamnei Iordache! Pentru
ca stie prea multe, este in fapt, cea mai amenintare pentru
Clanul Iacomi.
Insa faptele retinute aupra doamnei Iordache, nu au fost
chiar cele mentionate, faptele celor arestati, cele imputate,
au fost evaluate de Judecatori, iar azi in arest nu mai este
nimeni din Calarasi!

Mizeria din ANAF Lehliu Gara, incepe sa iasa la suprafata,
acum ca sunt date cartile pe fata!

Vorbim in fapt de un grup de 10 persoane, care trebuiau
dusi la interogatorii si anchetati. Astfel retinem: „Pe raza
Municipiului Bucuresti si a Judetelor limitrofe, inclusiv
Judetul Calarasi, exista mai multe persoane cu legaturi intre
ele,…..si care colaboreaza cu aceeasi contabila ….” din
Bucuresti zisa Baba!
Asta este tot, in principiu, zece persoane si inca 100 cazuri
sociale, care nu trebuiau in nici un caz tarate prin dube si
luate de langa copii!

Pe 22.11.2020, pentru extraordinara activitate si lupta
importiva Crimei Organizate, Neagu Nicoleta este unsa din
nou Procuror Sef la DIICOT Calarasi!
A facut Xenofonte Purcarea si tandemul Iulian Dumitrescu
- Iacomi, Judetul Calarasi tambal, de canta mai ceva ca un
pian!
Problema este ca SRI il cauta de Iulian Dumitrescu la
dosare, la fel ca si pe Iacomi, cainii sunt lasati slobozi in
padure, iar in curand lucruri minunate se vor intampla!

Acum cunosti adevarul, ai vazut cum Iacomistii joaca
miliarde in saci de ciolofan, in timp ce la Dor Marunt, mame
cu sugari sunt tarate, la pat de pusca, in arest cu lunile.
Acum tie, cititorului, iti ramane datoria sa judeci singur,
prin prisma celor prezentate, care este vinovat si pentru ce!
Tu sa ii judeci pe toti, ca tu ii platesti!

Pentru familiile implicate, evenimentul a fost devastator,
mai ales ca ei erau convinsi ca Imparatul ii va proteja!
Acum, cand vad si stiu si ei, ca unii sunt bine merci, au fost
protejati, le-a ramas un gust amar, insa ei sunt inca
dependenti de ajutoarele sociale! Asta pentru ca Iacomi,
inca sugruma orice activitate economica care poate genera
locuri de munca, paraziteaza intreaga comunitate.

Si vine plangere penala pe numele lui Petrica Ivascu la DNA,
ca mai are oricum cateva!
Asta inseamna evaziune fiscala, fals, uz de fals si Constituire
de Grup Infractional Organizat, real. Asta este Petrica

Sus de tot, in varful lantului trofic, Dumitru Nicolae din Al.
Odobescu, Stan Ionel (ITM) din Al Odobescu, Xenofonte
Purcarea (din Al Odobescu), Iulian Dumitrescu cu albanezii
lui cu tot si Imparatul cu Ion Iacomi, te saluta din mers si iti
doresc tie Lehlianului sa ramai supus si sclav, sa platesti la
timp taxele si sa tii ciocul mic!
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Situatiile create de aceste arestari, din ceea ce eu am putut
sa vad in zona Lehliu - Dor Marunt, sunt greu de descris in
cuvinte. Sa iti povesteasca un copil de 5 ani ca mama nu mai
este, ca au luat-o politistii, cand cel mic din patut plange
dupa lapte si caldura mamei, iar tatal, incremenit si blocat,
strange copii terifiati in brate. Tot ce au este o casuta
modesta, de sta sa cada pe ei!

Cam 1000 de angajati MAI sunteti la Calarasi, spune
Zedevei!
Col. Ruscareanu impune Pompierilor ca orice ilegalitate din
Unitatea Militara sa fie trimisa catre SIPI, pe mail, nu catre
OFITERUL SUPERIOR IERARHIC, asa cum este normal!
In baza a ce face Lt. Col Ruscareanu aceste
solicitari?!
Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrari audio
incendiare:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/28/parjolireasclavetilor-mai-cu-iacomi-zeul-ruschi-si-zevedei/

Reputatul Col. Zevedei Marian vine la Lehliu Gara in doua
zile diferite (adica pe doua ture diferite), pentru a amenita
cadrele MAI (adica pe sclaveti), cu grave consecinte daca
mai ciripesc!

Teroarea ISU Calarasi: Gheo Teapa! Un cont de facebook
anonim?!
Lt. Col Ruscareanu si conturile de Facebook!
Teroare la ISU Calarasi
„-Nu mai dati informatii!”
-Pai de ce sa nu dea? Nu au si oamenii platitori de taxe si
impozite dreptul sa stie adevarul legat de cum sunt cheltuiti
banii publici?

Constienti de ceea ce urmeaza, cei 4 Colonei, toti voinicei,
vin pe rand sa umileasca Arma Pompieri, cu incalcarea
Regulamentelor Militare: Col. Paduraru Adrian, Lt. Col.
Ruscareanu Ionel, Col. Gheorghe Catalin si Col. Marian
Zevedei.
Zeci de drumuri si plimbari, zeci de anchete ale IGSU, insa
masuri zero! Nici macar o casca noua nu a fost adusa
Sclavetilor, nu tu manusi pentru cabluri electrice si
macaraua...
Cel mai important insa in viziunea ilustrilor gradati, este
insa aducerea la tacere a Sclavetelui, a Pompierului,
Politistului si Jandarmului!
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In loc sa curete mizeria din sistem, ei se chinuie sa o bage
sub pres! Clanul parjoleste miei la protap si casca ochii
mari, privind uimiti la Reality Show!
In Lacomi Land, Unitatea Militara a devenit o
anexa a Lumii Interlope.
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Va prezentam in cele ce urmeaza extrase din Cartile
Funciare emise pentru aceste loturi de catre Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Calarasi, pe care le puteti
vizualiza in totalitate (88 pagini) pe site-ul nostru accesand
linkul:
https://experimentullehliu.ro/2021/03/23/filonul-de-aur-ep2/
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Fostul 2 si 15 Unitate de Elita a MAI, transformata in SIPI
(Serviciul de Informatii si Protectie Interna al MAI) este un
Serviciu de Informatii si Spionaj al MAI, care in mod normal
ar trebui, ca parte a DGPI (Directia Generala de Protectie
Interna), sa asigure prevenirea si combaterea actiunilor
desfasurate impotriva sigurantei statului!

La Calarasi, DGPI este cunoscuta ca SIPI, unitate
specializata, asa cum este si Serviciul Secret al Prefectului,
in strangere de informatii si infiltrari, separat de SRI si
DIICOT!

Col. Zevedei Marian (SIPI 2 si 15) in monolog la Lehliu Gara,
impresie artistica

Atat SIPI cat si Serviciul Secret al Prefectului sunt conduse
Politic de PNL (Partidul National Liberal), mai precis
coordonate partial, pe linie de actiune de Iulian Dumitrescu,
zis Albanezul, nasul lui Iulian Iacomi, om care are legaturi
de prietenie in SIPI si MAI Calarasi.

Gen. Iamandi trebuie sa ia o serie de decizii, deloc usoare
legat de Calarasi, acesta a fost si motivul pentru care
Experimentul Lehliu nu a publicat materialele video
detinute cu furturile de motorina din Lehliu Gara si nici
inregistrarile audio complete.

Conduse politic, cele trei Unitati ale MAI (MAI Politie –
Parchet - SIPI) sunt la Calarasi paralizate, sunt „captive”
partidului, care le expolateaza dupa bunul plac. Azi PNL
este capusa pe gatul MAI, cu numirile de rigoare.
Cea mai mare durere in structura MAI este modul incorect,
marsav, in care promovarile sunt realizate dar si diferenta
uriasa intre un Sclavete si Ofiteri, ca nivel de salarizare. Spre
exemplificare, un Sclavete care lucreaza la ture de 24 de ore,
cu 15 ani experienta, castiga 4500 ron net, iar Zeul Ruschi
(Ruscareanu Ionel) primeste de trei ori mai mult, ca LT. Col.
la ISU Calarasi. Din cei 4500 ron, Sclavetele plateste si
„fondul clasei”, bani care merg la sefi.

Suparati ca Lt. Col. Gheorghe Catalin, Conducatorul UM
0216 (Pompieri Lehliu) a fost expus in media pentru banii
furati de la pompierii morti, pentru furturile de motorina si
pentru debandada exceptionala din Calarasi, cu cateva zeci
de descinderi ale IGSU Bucuresti la Calarasi in inspectii, a
fost decisa „Starpirea Sclavetilor”!
Astfel in data de 24.03.2021, o echipa a 2 si 15 soseste alaturi
de spuma ISU Calarasi, pentru a Starpi Sclavetii!
In Echipa de Fascisti, responsabili cu executia, Col. Marian
Zevedei - Sef 2 si 15, Lt. Col. Ruscareanu Ionel - zis Zeul
Ruschi (Adj. al lui Paduraru Adrian - mana stanga a
acestuia) si Lt. Col. Gheorghe Catalin (jefuitorul de morti).
La nivel politic a fost impusa decizia de a executa pe oricine
misca! Asa ca 2 si 15 si ISU Calarasi au pornit Operatiunea
Sclavetele, operatiune care se cam impiedica de Generalul
Iamandi de la Bucuresti, care are o uriasa ancheta in lucru,
legat de Calarasi si o responsabilitate pe masura!
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Cand cunosti in detaliu mizeria si structura Crimei
Organizata, in care MAI reprezinta pionul de baza, alaturi
de Parchete, te pregatesti temeinic. Astfel, la Lehliu
(Unitatea de Pompieri) a fost organizata o adevarata
operatiune de filaj audio si video, pentru a putea surprinde
elementele componente ale infractiunilor din 2019.
Ajung sa filez Seful Spionajului din Calarasi, unde il
surprind debitand aberatii si amenintari, pentru care va da
cu pixul cinci ani de zile!
„Mare este grădina Ta, Doamne, poarta deschisă şi proştii
sar gardul!” ca sa dau un citat din gradina locala.

Vine DGPI (SIPI) cu CL Col. Ruscareanu sa duca la capat
Operatiunea Sclavetele, sa ii ameninte, sa ii umileasca, sa isi
bata joc de ei, sa le arate care le este locul si ca Unitatea
Militara, este „unitatea lui ma-sa” nu a Statului Roman.
4 microfoane directionale cu modulatoare de frecventa si
doua camere de luat vederi, cu monitorizare 24/24, insa
montate de „bunica”, dar cu continut care este procesat de
Experimentul Lehliu, pentru a expune vulnerabilitatile
reale din MAI Calarasi.
Dar cine este bunica?…

A fost oprita seria de articole legata de dezmatul, debandada
si mizeria din ISU Calarasi, pentru a permite IGSU
Bucuresti operarea modificarilor necesare si aducerea ISU
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Calarasi, in afara zonei de influenta a Crimei Organizate si
a Clanului Iacomi.

Imparatul are probleme cu cei de la Ecoaqua (zburati) sau
din Spitalul Sapunari, care vor zbura.

Insa tinand cont de evenimentul exceptional din data de
25.03.2021, de la Lehliu Gara ne permitem sa facem o
paranteza!

Insa cum bine stiti, nu are nici bani si nici locuri libere, de
dat la cadrele MAI!

Col. Marian Zevedei de la 2 si 15 ameninta Sclavetii
din MAI, din Politie, Pompieri, Jandarmi, cu
retragerea Certificatului Orniss, si implicit darea
afara, daca vorbeste cineva cu presa!
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrari audio cu Col.
Zevedei si Col. Ruscareanu amenintand Pompierii cu
starpirea celor banuiti ca divulga detalii legat de faptele de
coruptie din MAI. https://experimentullehliu.ro/2021/03/26/isudgpi-operatiunea-sclavetele/

Iar la Cezar Petrescu sa faca ce? Este drept ca avem nevoie
de personal, insa Primaria Dor Marunt depune toate
eforturile pentru inchiderea activitatii noastre de productie!
In consecinta, nu va inteleg observatiile decat prin prisma
unei „rautati”, spusa de dumneavoastra din suparare, din
lipsa unor argumente temeinice. Insa nu dumneavoastra le
dati cadrelor MAI de lucru, nici nu dispuneti discretionar de
acestea!
Col. Zedevei Marian, de loc din Calarasi, este bun prieten cu
Lt. Col . Ruscareanu Ionel, cadru ISU si a venit in trei zile
diferite (el in 2 ocazii, alt coleg in cea de-a treia) pentru a
ameninta pe fiecare tura, toti angajatii MAI-ISU Lehliu
Gara, in cel mai las si josnic mod posibil si in fond, pentru a
le baga pumnul in gura!

„Va duceti la Cezar Petrescu sau la Iacomi sa va
dea un job!” Zevedei
Pompierii Militari si Cadrele MAI din esantionul doi sunt
amenintati pe fata, cu darea afara, daca se mai divulga
faptele de coruptie din MAI catre Presa! Mai mult, prin
incalcarea a o sumedenie de Regulamente de Ordine
Interna, un Colonel al SIPI vine sa ameninte angajatii unei
alte structuri, in Speta ISU Calarasi, fara a avea acest drept,
in mod ilegal, cu singurul scop, de a semana panica in
randurile Pompierilor.

Mizeria din MAI si incompetenta celor care conduc
structurile este incredibila si nu puteau exista Grupuri de
Crima Organizata la nivel de Judet, daca structurile care
trebuiau sa vegheze la sanatatea Judetului nu erau capusate
si subordonate de catre aceste Grupari.

Ce nu stie Zedevei este ca la Unitatea de la Lehliu este ca la
un Reality Show, in care singura „gâsca” intrata, este chiar
el!
Fapta Col. Zedevei, avand alaturi pe bunul sau prieten Col.
Ruscareanu, zis Zeul Ruschi reprezinta cea mai grava
incalcare a Regulamentelor Militare, pe timp de pace in
Calarasi. Avand in principal ca sarcina culegerea de
informatii, Col Zedevei abordeaza o atitudine Fascista,
specifica Clanului Iacomi, prin care este bagat pumnul in
gura, de parca UM0216, ar fi „unitatea lu ma-sa” nu a
Statului Roman!

Distinse domnule Colonel, la Iacomi Iulian sau Iacomi Ion
nu se poate duce nimeni, pentru ca ei au vandut deja toate
locurile si chiar si postul de Bibliotecar, din Lehliu Gara, a
fost ocupat de curand tot de Fam. Iacomi, care creste…

Clanul Iacomi, chiar daca pare amorf, cunoaste o dinamica
exceptionala de sustinere din randurile celor infiltrati si
pastrati in functii, pe care nu le merita din randurile SIPI,
MAI si ISU.
Asa au ajuns membrii PNL Calarasi sa ceara inteventia SIPI,
o data cu aparitia informatiilor legate de Albanez si Padrino
(Prim Proc. Xenofonte Purcarea- Nasul Crimei Organizate
Calarasene).
Insa nu Sclavetii sunt vinovati, microfoanele sunt acolo de
doi ani! Este adevarat ca poti da microfonul afara din
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unitate, insa trebuie sa il gasesti! Pentru asta este necesar sa
il cauti! Pedepsiti mocrofonul, pana una-alta!
Sa ajunga un Colonel de Serviciu Secret sa vina sa ameninte
Pompierii nevinovati, pe fata si fara rusine, reprezinta un
exceptional derapaj democratic, fapt care arata inca o data
mizeria din MAI Calarasi, infiltrata de Liberalismul Fascist,
in care cei care deranjeaza mafia Politica, sunt eliminati!

Prezenta discreta la ISU Calarasi, Lt. Col Ruscareanu Ionel,
este ocupat in timpul liber cu nenumarate nebinii
imobiliare (zic Sclavetii din Calarasi..) Asa au aparut pe
facebook in Calarasi, doua curente exceptionale:
Stilul Betivului si Gheo
Teapa!
Cele doua pagini de
Facebook,
dedicate
exclusiv Cadrelor MAI,
care cunosc personajele si
faptele, prezinta in mod
pamfletar, sensibilitatile
din unitatile ISU Calarasi.
A inebunit la propriu toata
structura de Ofiteri a ISU
Calarasi!

„-Ma apuc de voi” zice distinsul Conducator de Osti,
sluga a mafiei politice, azi sub curentul Liberalismului
Fascist de influenta Putinista – Col. Zevedei, teroarea
Serviciilor Secrete Calarasene.
Alt Colonel care vine sa ameninte soldatii care lupta cu focul
si Covid, cu
mainile goale!
Asta in timp ce la
Lehliu
Gara,
Pompierii nu au
nici macar casti
pentru incendiu!
Jumatate dintre
ei
au
casti
precum cele de
la
Dragonul
Rosu, care se
topesc la caldura
si se muleaza pe
cap!
Casti
neconforme la Lehliu Gara, de care stiu toti, insa nu le pasa!
Col. Zevedei ameninta toti angajatii MAI din
Calarasi
Plecati pe acelasi calapod al „-Sa moara mama ca te fac, iti
bag bile…!”, specific Clanului Iacomi, cei trei Colonei, ca trei
soldatei, nu cunosc nici mila nici respectul pentru lege!

Insa Ruscareanu nu este
deranjat de „Zeitele”, trimise de la Calarasi, sa chinuie
Sclavetii in Unitati, el este deranjat de porecla lui si de
faptele lui cu imobilele... Sa nu se afle!
Asa a ajuns Zeul Ruschi, turbat de manie, sa vina cu
prietenii de la SIPI, sa calce Sclavetii cu cizma pe gat,
sperand ca amenintati, nu vor da publicitatii materialele
video cu furturile din ISU si inregistrarile cu „angajarile
fictive”, in care vine Clanul la munca „cand vrea muschiul
lui”!
Este important a sublinia faptul ca Ruscareanu, alaturi de
Col Paduraru (care nu a mai venit sa ameninte subalternii
in ultima perioada, dand dovada de mult tact), au decis sa
permita unui cadru strain ISU, sa vina si sa puna cizma pe
gatul si asa „golit la buzunare” al Subofiterului, care trebuie
sa ramana umil si sclav din ISU.
Ruscareanu nu permite Pompierului Militar sa se planga ca
12 ani a purtat acelasi costum, zis NOMEX si casca cu 10 ani
de utilizare, legata cu sarma si vizor matuit!

Ei bine, Iulian Iacomi, adica Imparatul, a cumparat in data
de 25.03.2021 cateva conserve de la magazinul
„dusmanului” din Lehliu Gara, pe Crinului. Indiferent de
motiv, este grav daca a ajuns sa cumpere conserve!

In loc sa raporteze la Bucuresti si Calarasi Centru coruptia
si putrefactia din structurile MAI Calarasi, Col. Zevedei vine
sa se masoare cu Sclavetii!
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Pentru a avea efect monologul in fata celor 21 de Sclaveti,
Zevedei a dat exemplu cazul unui Subofiter de la Jandarmi,
retinut ieri pentru 24 de ore! Adica cine este obraznic, este
saltat cu mandat!
Comandantul
sanctioneaza,
urmeaza raportul si
afara!..

Pe o coala de A4
Colonelul
cere
Sclavetilor sa scrie
toate nr de telefon
personale si ale
membrilor
de
familie, precum si
adresele de email
personale
sub
semnatura!
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La unitate incepe circul!
-„Vreau sa vad daca ce-mi dai tu se confirma cu ce am eu!”
Col Zedevei.
Sclavete: Dar ce ce trebuie sa il dau?
Zedevei: Pentru ca asa spune Procedura interna la 2 si 15!”

Zevedei:”-Sa nu uiti ca esti cadru MAI si militar! Sau vrei
sa te muti in alt departament?
Sclavete: De ce?
Zedevei: -Te intreb vrei sa te muti in alta parte? …….Vrei
sa iti cer si telefonul sotiei?
Sclavete: Nu ca nu aveti dreptul!
Zedevei: Am conform procedurii mele interne (SIPI
N.R.)……..

-Eu nu vin sa fac ordine la voi in ograda! Sa faceti voi!….
-Sunt Seful 2 si 15! Crezi ca am venit de la PNL?…
-Deci nu sunt PNL, PSD, Iacomi, Iliuta,…
-M-am speriat de ce-am vazut aici in Calarasi, de aia abia
astept sa plec la Bucuresti cat mai repede!…

Ruscareanu vrea sa il dea in judecata pe Gheo Teapa!
Ce care a indraznit sa ii publice porecla!..
” Mai am un pic pana sa aflu cine este Gheo Teapa! si il dau
in Judecata!… E in lucru!…” ….Acum ne uitam cine mai
apare in Olimp!… Oricum, cine a facut contul este un baiat
destept!…
(Olimp este numele Unitatii ISU Lehliu Gara)
Toata spuma Romaniei se chinuie sa afle cine a facut contul
de facebook Gheo Teapa!

In Olimp se face focul la lemne, Sclavetii se „gospodaresc”!
In Lehliu Gara, Sectia de Politie a Orasului este intr-o
cladire neingrijita, incalzita cu sobe de teracota pe lemn,
este un frig de mori, iar la Pompieri, incalzirea tot pe lemne,
ca pe timpul lui Stefan!
Politistii din Zona Lehliu Gara nu au de fapt conditii si sunt
tinuti in conditii precare, total depasite si umilitoare,
incompatibile cu munca prestata.
Doi membri ai Clanului Iacomi conduc unitatile MAI din
Lehliu Gara:
• Numitul Buragă Costel zis Buraga- Comandant
Politie Lehliu Gara
• Numitul Gheorghe Catalin- Comandant ISU Lehliu

Are la baza o idee de pamflet, cu informatii din interiorul
MAI-ISU, cu personaje cheie, toate cu porecla! Cele doua
conturi de facebook au creat o adevarata debandada in ISU
Calarasi!
Dormi linistit, Padrino pana la urma, gaseste si cauza
exploziei apartamentului din Calarasi!

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

Cum a ajuns Anca Simina Popescu, director la Antifrauda in MADR, chiar daca
are 0 % experienta in Agricultura?
De ce a oferit Judetul Calarasi atatia functionari in APIA/ MADR/ AFIR la
Bucuresti? De ce nu in Ministerul Justitiei, MAI, Ministerul Sanatatii?
De ce atata efort pe spuma PNL si PSD, sa prinda posturi de Director in APIA
si MADR? Lupta este totala, eforturile uriase, totul insa in background, ascuns
si cu un scop foarte clar: banii, Fondurile Europene si acoperirea cacatului, sa
nu puta! Continuarea la PAGINA 3
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Imediat dupa Revolutia din 1989, Clasa
Politica
a
transformat
Romania
Socialista cu o organizare relativ buna
(administrativa), intr-o ciorba rece, fara
gust, in care Unitati Administrative
(Primarii), sunt conduse de persoane
lipsite de calificare si experienta. Asa au
ajuns Orasele din Romania, conduse de
analfabeti, de hoti. Asa a ajuns Primarul
sa coordoneze si sa dispuna dupa bunul
plac, de personalul si bugetul Scolilor,
Liceelor, Gradinitelor, Spitalelor si nu in
ultimul rand al Orasului.
Continuarea la PAGINA 5

Dintre toate orataniile din Lacomi Land,
una singura a indraznit, in mod public,
sa ridice glasul impotriva Primarului
Iacomi Iulian: Deputatul Dumitru
Coarna.
Cu toate ca il cunoaste bine pe Prim.
Proc. Xenofonte Purcarea, zis Padrino,
nasul Crimei Organizate din Calarasi,
Deputatul Coarna ridica manusa si il
plezneste public pe Xenofonte, sa faca
treaba! Continuarea la PAGINA 6

SC New Led SMD SRL
Se fura tot, fiecare banut pleaca la Clan, iar farama care
ramane in comunitate se datoreaza muncii celor cativa
oameni care primesc firmituri, pentru a taia un copac,
pentru a taia iarba si cam atat!
Doua decenii de Iacomi, de PNL, de furt, de mafie, au fortat
o desertificare reala in Baragan, in care doar Clanul traieste
decent, cu toti membrii familiei, infiletati in Spitale,
Gradinite, Biblioteci si Primarii.
In Dor Marunt, daca nu dai spaga Primarului analfabet,
daca nu dai partea Imparatului, ai portile inchise!
Comuna Dor Marunt arata relativ bine datorita locuitorilor,
care se ingrijesc de locuinte si de terenurile pe care le au.
Comuna nu are apa curenta, nu are canalizare, nu are gaz
natural, decat pe cateva strazi, si doar anul trecut, cu bani
de la Guvern, au fost asfaltate ceva strazi, pe care acum
Clanul Iacomi cu Nico Construct le strica, pentru a trage
banii din conturile Primariei.

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

ECO Clean Sal Serv SRL- Nicolae Balcescu- firma parazit

SC Nico Construct SRL- firma parazit

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

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

Detinuta de Poenaru de la Consiliul Judetean, firma strange
lunar sume de bani de la cateva zeci de Primarii, pentru
servicii inexistente. Banii sunt real cotizatii acoperite, pe
care Poenaru Claudiu le realizeaza pe o firma in care angajat
este doar el. In plus acesta mai primeste si salariu, la Centrul
de Creatie si Cultura din Calarasi, patronat de Iliuta Vasile.
Jumatate de milion de Euro aruncati pe nimic in
DOR MARUNT. Bani dati in mare parte catre
lucrari fictive executate in bataie de joc.
Practic Clanul Iacomi
a jefuit localitatea, asa
cum Iulian Iacomi a
jefuit Orasul Lehliu
Gara, prin firme capusa
si parazitii din Clan.
Iacomi Iulian- lider al
Clanului Iacomi- PNL
Calarasi

In loc sa aduca gazele in localitate, sa dea tinerilor
autorizatii de constructie, avand in vedere ca sunt sute de
cladiri ridicate fara autorizatie, Primarul Ion Iacomi lasa
tinerii sa construiasca fara acte, iar ulterior foloseste acest
aspect drept instrument de presiune, cu amenintarile de
demolare aferente (daca sunt potrivnici).
Cu cele cateva miliarde ramase de anul trecut, Ion Iacomi a
decis sa execute cateva lucrari, de care nu are nimeni nevoie,
pentru a justifica astfel banii cheltuiti (de fapt drenati din
Primarie catre o firma apropiata, apoi intorsi catre firmele
din familia Iacomi, prin facturi catre firmele lor).
Cum furi in Dor Marunt?
Dai banii pe santuri si
tevi de care nimeni nu are
nevoie!
Au decis astfel sa fie
realizate
canale
de
scurgere a apei, iar la
unele gospodarii sa fie
montate doua bucati de
beton si o teava ingropata
in pamant. Asta este tot!
Santuri si dale de beton inutile, puse in bataie de joc, pentru
a justifica cheltuirea banului public.
Fara a avea o necesitate reala, santurile sapate in bataie de
joc reprezinta un pericol pentru copiii care se joaca pe
strada, fara a avea insa un rol functional sau aplicatie
practica! Asta pentru ca in Baragan, nu avem o zona
deluroasa, ploi torentiale, care sa determine acumulari de
apa, in cantitati insemnate, asa cum avem la deal.
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In Baragan apa se scurge in pamant, fara sa fie necesara
ingroparea de tevi, de dragul de a baga ceva, de a justifica
banii!
Pur si simplu lucrarea este inutila si reprezinta o palma data
locuitorilor Comunei Dor Marunt, localitate in care
Primarul fura alaturi de Viceprimarul Nuta pana si tabla de
pe scoala, sau caloriferele din Scoala!
Pe surse aflam ca lucrarea cu santuri si tevi ingropate a
costat in jur de 200.000 de euro!

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

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

Asa arata centrul Comunei Dor Marunt, lasat in paragina si
folosit ca unealta de presiune, pentru cei cativa proprietari,
unde terenul pe care sunt construite cladirile apartine
Primariei. Centrul este o ruina si expresia clara a furturilor
salbatice realizate de Vatafu si Iacomi.
Asfaltul turnat anul trecut, cu banii de la Guvern si Firmele
Prietene, este acum spart, pentru a face loc la scurgeri care
duc nicaieri, fara sa fie necesare sau utile!
Pe site-ul nostru puteti vedea filmari din centrul comunei:
https://experimentullehliu.ro/2021/06/01/marele-jaf-din-dalga-gara/

Constructii in stil Renascentist
la Dor Marunt
Haos
si
debandada
la
Urbanism in Dor Marunt, unde
Comuna este tinuta fara PUZ si
PUG, cu acte din 1970. Lasata
fara PUG si PUZ actualizat, la Dor Marunt Primarul
Interlop si analfabet serveste prostimii care intreaba,
justitie a la Clan, unde autorizatia si avizul, devin obiect de
presiune si santaj.
Asa arata Liberalismul Fascist in Baragan, unde nu conteaza
ideologia, conteaza cat si cum furi.

In timp ce evaluam incalceala si efortul Clanului Iacomi de
a falimenta Ferma Domnita Maria, dupa cateva esecuri
dureroase pentru ei, gruparea se indrepta spre ultima carte
din maneca, MADR.
Insa Iacomi Iulian trebuia sa fie sigur de reusita, avea
nevoie de executie in stil fascist cu „arderea in cuptor cu pregazare” ca la aia, sau echivalent actual- bilele Imparatesti!
Nu voi intra aici in detalii, insa tentativa Imparatului a esuat
lamentabil, dramatic, asta pentru ca a trisat de la bun
inceput si a fost vazut, cum indeasa cartea in maneca!
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Dan Motreanu este Europarlamentar tot in Comitetul
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, iar cand vrea
legume proapete le ia de la Ion Iacomi din Legume cu Dor,
de unde primeste ladite cu legume si pepeni zemosi si
gustosi. Dan Motreanu este profesor de Istorie, fara nici o
legatura cu Judetul Calarasi sau agricultura!
Raducu Filipescu, poate cel mai mare hot al Baraganului, a
jefuit si el cat a putut, acum ajuns epava, spera sa scape de
puscarie, ajutat de Partidul iubit si drag.
La umbra lor, cele doua slugi Ion si Iulian Iacomi, ultimul
zis Imparatul, au furat si ei si fura, pe fata, cat pot, fara
teama ca infunda celula la Solobozia, o data ce Prim.
Procuror Xenofonte Purcare si Procuror Banescu Liliana ii
apara si ii dojenesc colegial.
Ajuns Deputat, Iacomi Iulian se trezeste in Parlament, unde
are 0% activitate! Adica 0%! Insa ajuns la Parlament,
Imparatul, intalneste alti prieteni din PSD, iubitori de
profituri usoare, cu care se inhaiteaza si trec la treaba! Insa
alte interese avea Imparatul, mereu agitat.
Pe holurile generoase, Imparatul de Baragan gaseste
Israelienii prieteni, cu fonduri nelimitate, dornici sa
planteze marijuana, iar Imparatul, mereu dornic de
aventuri se arunca cu picioarele inainte, mai ceva ca Hilfe!
El mic, dar cu Campia Baraganului la deget, vine cu serele,
zilierii si pamantul! Gruparea vine cu legea, insa le lipsea
ceva!
Ca sa vezi! Le lipsea
procesarea! Si cine
este cel mai mare
procesator din EU
de cannabis? Cine
are cea mai mare
capacitate
de
extractie, uscare si
procesare
/
conditionare din
EU?
O mica caricatura cu Hilfe la concursul de Miss, mai ales ca
Xenofonte Purcarea zis Padrino, dupa ce a fost pleznit de
Coarna peste fata, a dat drumul la haita de lupi, sa
navaleasca in exceptionale investigatii, la Cocina Clanului
Iacomi din Sapunari. Sa vezi jumuleala! (nr. Sau cum
spunea Imparatul: „-Sa moara mama ca te fac, iti bag bile,
iti tai copii, iti dau foc….”)

Experimentul Lehliu

In loc sa faca legi, sa se ocupe de bunastarea Tarii, Iacomi si
echipa PSD (atunci), incep una din cele mai complexe
tentative de Legalizare a Marijuanei in Romania, sub
aparenta necesitate si suferita reala a unor persoane, care
nu au o solutie in medicina alopata.
Asa s-au suit fiii lui Israel, calare pe cadavre in Romania
prietena, cu FONDURI NELIMITATE.
Si poate va intrebati care este legatura dintre Anca Simina
Popescu, un inger si Iulian Iacomi, pe care ea, mica si
gingasa, nu il cunoaste!
Ei bine Anca, pe Emil si Danut ii cunoaste bine, poate mai
bine decat trebuie! Dar la Simina Popescu, vom reveni.
Iacomi a aruncat tot ceea ce a avut mai bun, insa a esuat, asa
cum initiativa lor de a administra o pastila din Hasis, la
fiecare durere de cap, insa pe banii Bugetului Casei de
Asigurari si Sanatate, a esuat.
Pe scurt, au venit unde trebuie, la procesatorul decis si
hotarat sa ii ajute - Ferma Domnita Maria, unitate care ii
astepta si inca ii asteapta!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza extrase din plangerea
penala transmisa catre Directia Nationala Anticoruptie pe
acest subiect: https://experimentullehliu.ro/2021/05/18/ancasimina-popescu-madr-crima-organizata-si-clanul-iacomi/

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

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

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

Infiletata de Dan Motreanu
tot din Gorj, la MADR pe
postul de Director Antifrauda,
Anca Simina Popescu nu are
nimic de a face cu Agricultura
sau cu Ministerul Agriculturii,
cu 0% experienta in domeniu!
Ce aduce ea la MADR?
Slugarnicie,
frauda,
combinatii si o dauna de 12,5
milioane de euro, pe care sa
vedem cine o plateste!
Anca Simina Popescu ascunde
apartamente si garsoniere nebanuite, in tot Bucurestiul,
secrete incredibile, pe care le descoperim in episoadele
urmatoare.
Anca Simina Popescu este singura membra a Gruparii
Iacomi care nu a avut relatii cu Imparatul in mod direct!
Interesant nu?
Sa vezi dezvaluiri aproape incredibile in urmatoarele
episoade fierbinti cu Anca Simina Popescu si restul
Gruparii.

Si este trimis de Imparat, Buraga Costel, Sef al Politiei
Lehliu Gara si Comandant al Serviciului de Securitate al
Imparatului!
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Detalii pe site-ul nostru in articolul Cum verifica Clanul
Iacomii prin MAI- Buraga Costel vulnerabilitatiile
unei unitati private!
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomiiprin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/

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

Dupa o performanta dezamagitoare, este timpul sa te
intrebi: „Cinstit vorbind, care au fost cauzele?”
Felul in care rezistam in fata criticii este crucial,
mai ales in cazul unei persoane publice, Deputat
sau Primar de Oras.
O persoana care are realizari, isi castiga mandria acceptand
provocarile vietii si face asta alocand resurse si timp, pentru
ca realizarile sa fie importante si vizibile. O persoana cu
putine realizari, va alege fie o sarcina foarte usoara, fie una
imposibila. Insa ambele reprezinta doar un mod de a se
eschiva, de la testarea reala a capacitatii individului.
In vorbele Liberalului Iacomi Iulian, gasim cea mai pura si
curata forma a Liberalismului, asa cum a fost ea inteleasa
de Liberalii adevarati.
In timp ce locuitorii din
toate satele din Dor
Marunt, Buzoieni, Razvani,
Infratirea, Dalga gara, nu
au apa potabila, nu au
canalizare, nu au gaze,
Clanul Iacomi dreneza toti
banii din Primarii pe gropi
si servicii de transport al
unei mixturi asfaltice, care
le va umple tot lor
buzunarele!
Sofian Costache nu are multa scoala, are insa scoala vietii,
mai importanta decat toate. Munceste 12 ore pe zi, are
angajati, administreaza mai multe activitati in paralel si
ofera servicii si produse Orasului Lehliu Gara si Judetului
Calarasi. Sofian este singurul prieten adevarat al Liderului
Liberal Iulian Iacomi - zis Imparatul.
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Sub directa obladuire a Imparatului, Sofian a primit bani cu
sacul prin contracte cu Primariile, insa pentru aceste
contracte Sofian a muncit - a prestat servicii! Cel putin el are
constiinta impacata si este bucuros ca munceste, iar azi, a
stat 12 ore in tir, sa care mixtura asfaltica pentru Frasineni
si Lehlieni.

Sofian Costache a primit in urma cu cateva zile, din Dor
Marunt, de la Primarul Ion Iacomi, un contract in valoare
de 8688 de euro, pentru a cara 80 de masini in Dalga Gara
- Dor Marunt, de la Infratirea (langa autostrada).
Teoretic ar trebui sa avem 8 km pana la Dalga pentru 40 de
masini si 8 Km pana la Dor Marunt. Daca punem si retur sa
zicem 15 km/ cursa.
15×80=1200km parcursi. Adica in jur de 500 ron / cursa,
cand in mod normal costa 1500 ron!
Nu ai ce zice, pretul foarte, foarte bun, insa nu ies gramezile
si tonele, cel putin pentru moment. Oricum, frizura este
ultimul lucru de care aveam noi nevoie in Dor Marunt.
Daca luam in considerare faptul ca doar Sofian Costache,
locotenentul Primarului, a ramas sa care 2 luni de zile
materialul frezat pe A2, acesta va incasa in jur de 100120.000 de euro, de la Primariile arondate Clanului Iacomi,
respectiv: Primaria Lehliu Gara, Primaria Dor Marunt,
Primaria Frasinet, Primaria Nicolae Balcescu, etc. Adica va
avea 100% incarcare cu flota de camioane, pana vine graul
si porumbul. Vanduta la cupa, frizura valoreaza peste 2
milioane de euro, acum ca este si albita in acte, oricum nu
verifica nimeni.
Nu este clar ce se va face cu frizura, cine o va pune, unde, pe
ce bani, insa acum, aceste aspecte au o importanta mai
mica.
Pe site-ul nostru puteti accesa o serie de inregistrari audio
incendiare: https://experimentullehliu.ro/2021/05/29/pnl-calarasicruda-realitate/

•
•

•
•

Primar PNL ofera declaratii incredibile presei!
Deconectarea Rafinariei Bunge de la Sistemul public
de canalizare al Orasului - Iulian Iacomi, Primar PNL,
fost Deputat si Sef PSD Calarasi, doreste publicarea
unor puncte de vedere, legat de mixtura asfaltica
praduita de Primarii.
Podul peste calea ferata - Incredibile declaratii ale
liderului Liberal cu podul de lemn peste liniile CFR
Cum intelege un lider PNL sa comunice

Atat de impresionat este Iacomi de Liberali, incat a pastrat
pagina de facebook, unde imbratiseaza valorile Social
Democratiei.
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Probabil asa arata, adevarata iubire aratata de Liberalismul
Fascist.

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

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

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

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

Pai aflam ca tocmai ce a reusit sa mai infilteze o ruda, in una
din Scolile din Dor Marunt, fapt care probabil, a solicitat
multa atentie si negocieri cu cei din Clanul Iacomi.
Ei bine, Emil Florian Dumitru, ala impus de la Bucuresti, a
fost in Oltenita si a strans gunoiul aruncat aiurea, cu echipa!
Dan Motreanu a fost sa imparta cateva pungulite cu produse
specifice in Giurgiu, si cam asta este tot!

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

Dan Motreanu - spate stanga, Ion Iacomi (al treilea din dreapta
jos), Iulian Iacomi (spate dreapta). Poza din Lacomi Land.

Dan Motreanu este asociatul lui Iacomi Ion in Legume cu
Dor si cel care ajuta la „rezolvarea” problemelor cu MADR
si AFIR.
In rest liniste si armonie!
Dupa ce a trecut Gagarin cu exceptionale dezvaluiri legat de
Crima Organizata, de dusmanii partidului, se ridica valul de
fum negru de pe mafia contractelor cu primarii manjiti si
partidul, care este de fapt, in sine, o Grupare de Crima
Organizata.
Practic, te duci in partid sa furi! Asta este singurul tel, altul
nu exista!

La o prima vedere nu arata rau obiectivul, chiar daca la baza
avem din nou, o constructie gen container, care vara se
transforma in cuptor. Gazon sintetic, gard, grup sanitar,
proiectoare, scaunele, deci pana aici totul ok!
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Asa ca sunam la Primarie, asta dupa ce am incercat faca
succes, sa sunam Primarul pentru clarificari.
Pe site-ul nostru puteti accesa fisierul audio cu discutia legat
de cheltuielile cu Nico Construct SRL- la Manastirea, Jud
Calarasi: https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarnascufita-obraznica-si-lupul-hotoman/

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

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

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

Cel mai mult se fura in Lacomi Land
la piatra, intretinere drumuri si
reparatii drumuri!
Strada pietruita doar cat a ajuns
piatra, in strat subtire, cat sa nu fie!
300.000 de euro, cheltuiti pe ceva
piatra si gropi!
Asa se face ca intr-o dimineata, Ion Iacomi, dornic sa mai
cheltuie ceva din bugetul Primariei, a avut o idee geniala!
Probabil ideea vine din Tiganasi, unde a vazut el cum pe
ambele parti ale soselei sunt amenajate rigole de colectare a
apei. Asa a gandit el o lucrare beton, de facut gropi si
ingropat banii in pamant!
Pe scurt, faci un sant, bagi o teava si acoperi santul inapoi,
sau il lasi asa! Tu te faci ca faci treaba, banutul pleaca catre
cine trebuie, iar dusmanii raman cu gropi in fata casei pe
vecie.
Realizate fara rost, fara sa fie
necesar, asta pentru ca in zona
noastra nu a mai existat pericol de
inundatie, ploi abundente, mai ales
ca la Dalga Gara spre exemplu,
canalele sapate pentru protectia
satului in partea de vest, sunt
umplute cu gunoaie si gunoi de
grajd!
Asa au dat drumul la Dor Marunt sa
sape santuri si gropi, de dragul de a
sapa, fara o utilitate practica, estetica
sau logica! Pur si simplu au ingropat
sute de mii de euro in lucrari, in
functie de cerintele Primarului.
Sant sapat in bataie de joc si lasat asa pana a cedat si asfaltul
pus anul trecut!

Cei mai norocosi au beneficiat si de
doua bucati de beton si o bucata de
teava ingropata, chiar daca santul,
teava si bucatile de beton, nu au nici
o valoare, sunt inestetice, prost
executate, lipsite de corenta si
utilitate, strambe si inutile.
Dor Marunt, comuna fara apa
potabila, fara gaze, fara trotuare,
fara canalizare, dar cu un Primar
care fura, asa cum fura si fratiorul, Iacomi Iulian la Lehliu.
Ei bine la Tiganasi, in Judetul Iasi, de unde Imparatul a
adus doar latul si unde a vazut lumina zilei au existat ceva
viituri, asa ca in comuna, au fost executate rigole, facute cu
panta si beton,
care sa preia tot
surplusul de apa.

Total bani primiti din Dor Marunt =
300.000 EUR (aproximativ)
Ce a primit Comuna Dor Marunt pentru
300.000 de euro? Pai…
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Lucrare in
Tiganasi, realizata
in mod corect si cu
raspundere
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Marunt, a sapat gropi si a pus pietricele – video pe site:
Zic barfitorii, cum ca in Calarasi, sunt firme care fac ce vrei!
Daca vrei sa faca treaba fac, daca vrei sa se prefaca ca fac
treaba, se rezolva! Atata timp cat esti dispus sa negociezi
partea ta la masa mica a blatului, gasesti mereu doritori sa
te ajute.
Angajatii Primariei
au facut o poza de
grup, pentru ca au cu
ce sa se mandreasca.
Putem concluziona
ca omul sfinteste
locul, indiferent de
partid, de cata politica faci, sau de cate promiti ca faci!

https://experimentullehliu.ro/2021/05/07/vanatorul-coarna-scufitaobraznica-si-lupul-hotoman/

Aflam pe surse cum
Primarul nostru iubit
(Iacomi) tocmai a
creat prima masa in
valoare
de
aproximativ 10.000
de euro, din rasina
transparenta
si
pierticele, cu picioare
executate din otel, pe
comanda.
Nu este clar daca a ales cu mana lui
pietricele pentru masa, insa rasina
si executia sunt fara cusur.
Masa este gandita sa inlocuiasca
mesele din lemn masiv, de la
celebrul Han cu Limbrici sau
Rustic, pe care il patroneaza si
unde sunt planificate multe mese
transparente si impresionante ca
executie, asta pentru cele din lemn
masiv sunt demodate.
Insertie de lemn si pierticele de rau, atent alese, in rasina
epoxidica, sa-ti ramana sarmaua in gura, in timp ce admiri
reusita.

In Dor Marunt si Lehliu, nimic din aceste grozavii nu erau
posibile, daca exista un Inginer, un Arhitect in primarie,
care sa puna piciorul in prag, legat de lucrarile facute „la
misto”, pentru a drena banii.
Amanta, este membra a clanului, mereu urata, mereu
murdara, gata sa se sacrifice pentru clan, recompensata cu
cadouri, care iese mereu pe podium la concursul anual de
Miss Amanta, cea care face treburile murdare, insa a nu se
confunda cu Hilfe, care este o adevarata obraznicatura!
In Dor Marunt,
Joga Virgil ocupa
postul de Consilier
Superior Urbanism
si el muncest intens
si cu patima. Joga
Virgil ocupa postul
echivalent
de
Arhitect, chiar daca,
nu are nimic de a
face cu Urbanismul
si Arhitectura.
Dar sa vedem cum se comporta Joga Virgil, in situatii de
stress, in prezenta unor femei.
Amanta dezlantuita, fara masca in pandemie, fara vaccin si
dornica de aventuri. Joga Virgil Arhitectul comunei Dor

Pai daca 500 de ml
costa 30 de euro,
atunci 100l costa 6000
de euro. Daca pui lemnul, manopera si picioarele, realizate
pe comanda speciala, ajungi la 8-9000 de Euro. Daca o
cumperi este 10.000 de euro.
Nu cu pusca trebuie sa vina Coarna in padure, unde Scufita
Padrino ii apara pe Interlopi. Cu maiestria dansului trebuie
sa vina Coarna, asta pentru ca Scufita este mai hoata ca
Lupul Liberal Fascist si stie cum sa-l vrajeasca pe vanator si
cum sa traga de timp, asta in timp ce atat Lupul cat si Scufita
poarta hainute din kevlar, rezistente la gloante si
impunsaturi!
Asa ca distinsul Deputat Coarna trebuie sa invete sa danseze
cu Scufita, la fel de bine sau chiar mai bine decat o face
Lupul cel pervers. Un punct de plecare este Hyuna, mai ales
ca Lupul prefera oitele tinere si fragede (la dans)!

Consiliul Judetean Calarasi prin vocea Presedintelui Iliuta
Vasile, zis Zeul Zeilor a deschis Cutia Pandorei la Ecoaqua,
cu o rapiditate pe care nu o visam posibila!
Pe site-ul nostru puteti vizualiza raspunsul primit de redatia
noastra de la Consiliul Judetean Calarasi, cat si raspunsul
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dat de Rafinaria Bunge, despre acuzatiile de poluare
(prezentat si mai jos):

să închidă capacul, neobservând că singurul lucru care
rămăsese pe fundul cutiei era Speranța. (sursa:wikipedia).

https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/

Una dintre cele mai
ascunse
si
murdare
chingi, care il tine pe
Iacomi Iulian pe scaun,
indiferent de partidul la
care migreaza, este faptul
ca „Primarul” a acceptat
ca Rafinaria sa deverseze
in sistemul de canalizare
al Orasului, ape reziduale
poluate
cu
compusi
chimici, metale, ape care
nu aveau ce sa caute in
Statia de Epurare a
Orasului.
Pe site-ul nostru puteti vizualiza interviul cu Iulian Iacomi
de la acea vreme, cand isi prezenta cu mandrie marea
realizare:
https://experimentullehliu.ro/2021/05/10/rafinaria-si-dreptul-la-viata/

Pandora (în limba greacă Πανδώρα) a fost în mitologia
greacă prima femeie de pe pământ. Ea a fost creată de zeii
care, geloși pe Zeus care crease bărbații, au hotarât să creeze
o femeie perfectă. Hefaistos, zeul meșteșugăritului, folosind
apă și pământ, i-a dat corp și chip. Ceilalți zei au înzestrato cu multe talente: Afrodita i-a dat frumusețea, Atena
înțelepciunea, Apollo talentul muzical, Hermes puterea de
convingere. De aici și numele său, Pandora însemnând în
limba greacă cu toate darurile.[2]
După ce Prometeu l-a imitat pe Zeus creînd el însuși oameni
perfecți din lut, oameni cărora le-a dat viață cu razele
soarelui[3] și cărora le-a oferit focul furat de pe Olimp, Zeus
s-a simțit jignit de îndrăzneala acestuia și a decis să se
răzbune. El l-a pus pe Hefaistos să creeze o cutie în care zeii
au depus toate relele: cruzimea (Ares), aroganța (Poseidon),
suferința/durerea (Hefaistos), vanitatea (Hermes), lăcomia
și gelozia Herei, pofta trupească (Afrodita), ura (Artemis),
lăcomia (Atena], bolile (Apollo), lenea (Dionis), tristețea
(Demetra), teama, înșelăciunea și subjugarea muritorilor de
către zei (Zeus) și, nu în cele din urmă, suferința și moartea
(Hades). Doar Hestia (sau poate mai probabil Atena, zeița
înțelepciunii) s-a deosebit de ceilalți zei depunând în
această cutie Speranța.[3]
Într-un fals acces de bunătate, Zeus i-a oferit-o lui Prometeu
pe Pandora drept soție și cutia (Cutia Pandorei) drept
cadou. Simțind că la mijloc este un șiretlic, Prometeu a
refuzat cadourile. Zeus s-a îndreptat apoi către Epimeteu,
fratele lui Prometeu, care, subjugat de frumusețea
Pandorei, a acceptat-o de soție. Împinsă de firea sa curioasă,
Pandora a deschis cutia și astfel toate relele din interior au
scăpat și s-au împrăștiat pe pământ. Înfricoșată, s-a grăbit
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Mai mult decat atat, Rafinaria Prio/Bunge din Lehliu Gara
a obtinut importante economii financiare, deversand apele
partial epurate, cu pretul sanatatii noastre a tuturor.
Rafinaria utilizeaza o imensa cantitate de apa, extrasa din
puturi fortate si deverseaza zilnic apele poluate in paraul din
apropiere, ape poluate pe care Ecoaqua, real, nu le
epureaza, ca nu are cum!
Apa deversata de Bunge, partunde in panza freatica si o
contamineaza, fapt care a transformat zona LehliuBuzoieni-Razvani (panza freatica) in supa chimica.
Rafinaria BUNGE imbolnaveste locuitorii ORASULUI
Lehliu Gara si pe cei din imprejurimi, cu fiecare ora in care
functioneaza in prezenta configuratie.
Apa poluata merge spre Dunare si nu numai, unde
polueaza/ contamineaza toata zona cu metale grele si alti
poluanti.
In tot acest timp, rafinaria foloseste zilnic o cantitate de apa
de doua ori mai mare decat foloseste intreg Orasul Lehliu
Gara si comunele adiacente, apa pe care rafinaria o extrage
curata, si fara contaminanti, de la mare adancime si evita in
acest fel distrugerea instalatiilor proprii (prin contaminarea
cu compusi chimici, metale, nemetale, care la caldura
afecteaza iremediabil instalatiile).
Rafinaria utilizeaza cuptoare in care arde cojile rezultate in
procesul tehnologic, in vederea obtinerii aburului
tehnologic, fapt care asigura importante economii
financiare, insa cu pretul poluarii intregii zone, cu acceptul
tacit al Primarului si Ministerului Mediului si Apelor
Romane.
Pentru cresterea randamentelor tehnologice, mai ales in
timpul noptii, la Rafinarie sunt scoase filtrele, fapt care
transforma aerul din zona Lehliu, in smog irespirabil.
Noi am calculat o economie anuala pentru rafinarie
de 10 milioane de euro!
Pentru 10 milioane de euro anual, Primarul si Bunge au
transformat zona in Iad, copacii se usuca, apa din fantani
este (mai ales in zona Lehliu-Razvani) o supa chimica.
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Trei elemente importante sunt de considerat:
1) Rafinaria sa fie decuplata de la sistemul de canalizare al
Orasului Lehliu Gara si sa i se impuna sa realizeze epurarea
completa a apelor utilizate in statia proprie de epurare.
2) Rafinaria sa fie obligata sa functioneze exclusiv pe gaz cu
desfintarea cuptoarelor de coji, sau obligarea operatorului
de a construi un furnal de 160m+, pentru evacuarea gazelor
rezultate in urma arderii cojilor.
3) Obligarea rafinariei sa utilizeze in Instalatii apa rezultata
in urma procesului de epurare, fara deversare in lac sau rau,
urmand ca slamul rezultat sa fie indepartat/ descompus, de
firme specializate.
In acest fel, structura de Crima Organizata care tine
Rafinaria Bunge in functiune, pentru profituri uriase, este
de facto destructurata, iar operatorul este obligat sa adopte
masurile tehnologice necesare, pentru a epura apa
corespunzator, cu riscul de a distruge instalatia, si
echipamentele, daca nu epureaza apa pe standardele din
EU.
Clanul Iacomi, odata decuplat de la Rafinaria Bunge, devine
cu adevarat un balast, implicit o tinta sigura si facila, pentru
cele 160+ de plangeri penale, aflate in diferite stadii si
procese.
Mai jos va prezentam sesizarea transmisa catre Consiliul
Judetean Calarasi referitoare la poluarea cauzata de
Rafinarie:

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

Odata deschisa Cutia Pandorei cine o mai inchide?

In data de 31.03.2021 la 9 am, are loc o sedinta
extraordinara a Consiliului
Local Lehliu Gara, unde
pentru prima oara in
memoria Consilierilor Locali
a fost trimisa o scrisoare cu 5
zile inaintea sedintei, asa
cum este legal, fapt fara
precedent la Lehliu, unde
totul este rezolvat telefonic!
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Subiecte fierbinti pe masa consilierilor, unde alaturi de
Imparatul Iacomi Iulian, va participa Serban Nadejdea
(secretar) si Petrica Filon (Viceprimar), azi iubitor de valori
liberale.
La Punctul 10, avem „Proiect de hotarare privind inchirierea
unui spatiu in suprafata de aprox. 25 m2, aflat la parterul
Casei de Cultura a Orasului Lehliu Gara, in vederea
deschiderii unui birou Senatorial”. (Ciprian Pandea)
Avem informatii legat de solicitarea PNL Calarasi, adresata
Imparatului interlop, de a pregati un spatiu pentru biroul
„rebelului” Ciprian Pandea! Fara a sta mult pe ganduri,
Iacomi Iulian, gaseste sa ia o suprafata de 25 m2, din spatiul
copiilor, mai precis din Casa de Cultura, in vederea
inchirierii pe nimic, senatorului PNL Ciprian Pandea,
senator care nu are nimic de a face cu Orasul Martir Lehliu
Gara!
Parte a procesului de Iacomizare, jefuirea copiilor, cu
contracte mizerabile date prin scoli Clanului, lipsiti de
interes real pentru urbe, membrii Clanului Iacomi, au ajuns
sa dea pana si Caminul Cultural, bucata cu bucata, cui cere!
Si el fost Presedinte PSD, Ciprian nu este un liberal fascist!
Acesta se diferentiaza total de hotia si mizeria specifica
procesului de Iacomizare, insa intrarea in Orasul Lehliu
Gara, „cu japca”, arata incapacitatea membrilor PNL, de a
respecta cetatenii si asa chinuiti de poluare si noroiul de pe
strazile lasate de izbeliste.
https://www.libertatea.ro/stiri/ciprian-pandea-ex-psd-s-a-inscris-in-pnldupa-ce-l-a-desfiintat-pe-ludovic-orban-modul-in-care-face-politicadoar-confirma-nulitatea-conceptiilor-sale-2890168

-De ce nu cauta Pandea un spatiu de inchiriat, asa cum face
orice om care se respecta? Pana si temutul interlop Barca
Constantin a luptat in culise saptamani sa puna mana pe
spatiul renovat de Sandu Petrisor, dat afara sa faca loc
ilustrului deputat, membru al Clanului Iacomi.
Alin Ploiesteanu, Ion Iacomi, Iulian Iacomi fura de la cei
mici cu nerusinare! Acum a ajuns si rebelul Ciprian Pandea,
din pozitia de Senator sa tanjeasca la singura zona neatinsa
de Clanul Iacomi- Caminul Cultural!
In loc sa avem unde duce copii sa se joace, sa invete, sa cante
si sa danseze, in viziunea Liberalismului Fascist promovat
de Iacomi Iulian, copiii vor trebui sa invete ode si cantecele
pentru cinstirea sefilor, chiar in Camin!
Intrebarea este daca va sfinti si Ciprian Pandea spatiul
primit din Caminul Cultural, asa cum Barca Constantin a
facut, cu sobor de preoti si slujba, icoane sfintite si tot alaiul,
acum cateva luni?
Tot in aceasta sedinta se va discuta si bugetul pana in 2022!
Nici vorba de reducerile de salarii cu 30%, asa cum vroia
Imparatul, asta dupa intense discutii in Primarie, unde
angajatii suparati le-au sarit la gat, celor din conducerea
Primariei.
Se discuta din nou un Proiect de hotarare, prin care se
inchiriaza suprafata de 30 m2, de langa Judecatorie,
intravilan, suprafata pe care se afla in fapt, un container cu
echipament electric!
8m2 din 30 sunt ocupati cu un mare panou electric?
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Tot de la copii ciupesc!

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

Distinsa
doamna
Secretar nu ne mai
raspunde la telefon, asa
ca am apelat la domnule
Petrica Filon, Generalul
Imparatului,
pentru
clarificari.
Pe site-ul nostru puteti
accesa
inregistrarea
discutiei cu Petrica Filon, Viceprimar si mana stanga a
Imparatului in Primarie!
https://experimentullehliu.ro/2021/03/30/sedinta/

Intrebarea este ce cauta containerul pe terenul care trebuie
licitat? Pe cadastru nu apare nici o cladire? Din poze pare
conectat la medie tensiune!
„Mă dusei la rîul sec, Dorul mîndrei să-l înec. Și-l
băgai în valea seacă: Tulai, tulai, că se-neacă!„
De fapt ce liciteaza astia?
Cautand pe facebook,
am gasit o poza a
Pinguinului alaturi de
Imparat!
Pe cat de educat este
Narcis Vlad Barbu zis
Pinguinul, pe atat de rau
si las este Imparatul!
La Dor Marunt, echipa
din
Primaria
Dor
Marunt, lucreaza intens!
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Iulian Iacomi, Petrica Filon, Serban Nadejdea si ceilalti
consilieri robotizati in Primaria Lehliu Gara au fost de acord
cu acordarea unei bucati din Caminul Cultural catre doi
membri PNL - Ciprian Pandea si Dan Motreanu (membru
al Gruparii Iacomi). Oficial suprafata era de 25 m2, insa a
scazut azi la 20 (in sedinta), ea real fiind de 38m2!
Acum doua zile Serban Nadejdea a refuzat sa vorbeasca cu
echipa redactiei Experimentul Lehliu, chiar daca am
insistat, de pe mai multe numere! Serban Nadejdea este
persoana care a facilitat inchirierea, lucru pe care noi il
stiam de ceva vreme, tot din Primarie!

Planul are ceva saptamani, acesta fiind si unul din motivele
pentru care materialul cu copii a fost prezentat in
„Renasterea Baraganului”.
Serban Nadejdea nu a raspuns, pentru ca noi am transmis
ce vom intreba, iar ea nu avea ce sa raspunda! Imparatul,
chiar daca a aparut
articolul, a mers pe linia
specifica si nu a cedat
interesului general al
Orasului.
Petrica Filon….

Pentru a arata lipsa de
suflet, de interes real
pentru urbe, cu Primarul
care da copiii afara pana si
din Casa de Cultura a unui Oras jefuit de haita de hoti pe
care o coordoneaza, a fost introdus materialul in care, mare
parte din elevii din material, acum la casele lor, au invatat
la Casa de Cultura sa danseze, sa se joace, sa invete in clase
de curs sau sa cante! Ei bine de maine, vor trebui sa invete
imnul Liberal, alaturi de membrii ai Gruparii Iacomi!
-Nu uita, nimic nu este intamplator!
„Acoperirea lacrimogena (pregatita de ieri) – diversiunea
pentru coarda sensibila a robotilor prezenti:

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

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

Iacomi povesteste, în sedinta de Consiliu Local, cu glas
tremurat si profund afectat, ca era Petrica Filon gata sa
planga de emotie, cum un fost fotbalist lehlian, Nicu
Minescu, decedat în iarna (de Covid), visa la un Club al
Pensionarilor – chiar în Casa de Cultura, in partea de jos la
intrare acolo unde Iacomi vrea sa dea aproape jumatate de
parter PNL (o dorinta pe care, oricum, Imparatul Interlop o
aflase – în vara lui 2020 – prin intermediari; și pentru care
nu a gasit atunci timp și intelegere – dar asta nu mai
povestește). Serban langa el stergea lacrimile care refuzau
sa curga, zdrobita de emotie si amintiri!
Iar acum, iata cuplul de intretinuti Pandea – Motreanu le
ofera pensionarilor lehlieni, cu marinimie, dragoste si
implicare, acces în biroul lor de 38 de mp, în afara orelor de
program parlamentar. „Sa joace și seniorii o carte, o tabla
sau un Poker mic” – cum a prezentat Imparatul generoasa
oferta…
Adica astia doi vor
permite pensionarilor
sa joace sah la ei in
birou! Deci, iată cum
capra, varza si lupul se
pot
impaca,
spre
multumirea
tuturor:
PNL servit ca la carte
(pentru
ambii
solicitanti), evaluatorul
vine cu un pret ridicol
(dar
incaseaza
onorariul baban), iar
pensionarii lehlieni pot juca table și carti intr-un cadru
innobilat de doua persoane care nu au nimic comun cu
Orasul Lehliu, dar care priveaza copiii din Lehliu si de
amaratul de Camin Cultural! Cand au iesit din sedinta erau
toti pleostiti, pentru ca stiau ce au facut!”
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Important aici este sa retii faptul ca Iacomi, cu toate ca au
existat 1500 de persoane care au intrat pe Experimentul
Lehliu sa vada „Sedinta”, a continuat si a dus la bun sfarsit
jefuirea Caminului cultural, unde fura spatiul tot de la copiii
nostri, lasati in pandemie si fara amaratul de Camin!
Interesant este faptul ca nimeni din Consiliul Local Lehliu
Gara, nu a ridicat intrebarea justa:
– Ce dracu cauta astia doi in Caminul Cultural? De ce nu
merg la Dor Marunt, la Ion Iacomi, ca tot este Motreanu
asociat cu Iacomi in Legume cu Dor? Cat sa mai furam de la
copii, ca mai avem doar sa ii dam afara si din Scoala, ca
oricum liceul este distrus?

„Cheia acelui teren este chiar acel container cu traf si
panouri de unde sunt alimentate mai multe obiective
printre care si Judecatoria. Cand au renovat Judecatoria,
Primaria a lasat intentionat sa se pozitioneze acel container
acolo. Adica, Iacomi stia ce face. Acum, el aranjeaza ca prin
una din Masinutele de Bani sa cumpere terenul pe nimic, iar
apoi sa ceara chirie pe spatiul unde este containerul!
Mutarea containerului este imposibila in geometria
existenta acolo, o data ce terenul este vandut!
Cine ia terenul va papa 5 decenii banuti moca de la cei care
au acele echipamente. Adica bani cu efort 0! Planul este
gandit de Imparat de ceva ani. Mai mult, mutarea
containerului, implica un cost de aproximativ 30.000 de
euro, sunt echipamente legate cu proiect, etc. Treaba
trebuia sa se realizeze in liniste, cu Consilierii care sunt tufa!
Asta este si motivul pentru care Iacomi (Primaria) a permis
montarea echipamentelor acolo, fara a cadastra terenul si
constructia, care acum este permanenta. Asa fura
Imparatul, asta face toata ziua!
Adica, totul este de furat! Mai mult, licitatia si actele, erau
toate aranjate sa iasa in liniste! Asa se lucreaza la Lehliu,
care ciripeste fie dispare de acasa, este batut, are parte de
un incendiu, sau te trezesti cu Sofian Costache, cu pusca lui
in gura, cu amenintari si tot tacamul! Azi Seful era catranit
rau! Parca era dezbracat, umbla haotic si nu stia de ce sa se
apuce!” (Angajat din Primarie, bucuros ca nu mai sunt
taiate salariile cu 30%).
Emil Dumitru- Sef de Partid, este de fapt in spatele
impingerii celor doi in Lehliu, avand in vedere faptul ca
Iulian Iacomi este scos pe linie moarta in Partid si
reprezinta pentru tot PNL-ul o greutate de gat. Emil
Dumitru, care a ajutat la inscaunarea Imparatului, iubeste
foarte mult copiii, insa pe ai lui! Pe ai tai nu! (Vezi articolul
„Sedinta”, legat de acest teren).
„Propus de evaluatorul Imparatului la 10ron/ luna
pret de inchiriere!„
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„Nu se da batut pana nu rezolva!” Asa a rezolvat Clanul
Iacomi Caminul Cultural, dat cu japca lui Pandea si
Motreanu.
Acelasi Emil Dumitru este oricand bucuros, ca alaturi de
membrii Gruparii Iacomi sa trimita echipe de mercenari de
la MADR sau Apele Romane, APIA sau ANAF, sa iti inchida
afacerea. Real Organizatia PNL Calarasi, a strans toate
resturile societatii si puscariasii din Judet. Gruparea Iacomi
se incadreaza perfect in poza Liberalismului de Baragan.
„Legat de cele doua conserve de carne cumparate de Iacomi
de la magazinul lui Stamate, a facut asta sa aiba bon fiscal,
sa vada ce firma are acum, sa il aranjeze cu Petrica Ivascu,
controle, amenzi, ITM, ca el asa lucreaza! Adica nu a
cumparat conservele pentru el, asta pentru ca are
bucatareasa dedicata si nici la caine nu ii da sa manance
conserve, asta pentru ca nici caine nu are! ” Acelasi angajat
vesel.
Si cand te gandesti ca sunt doar o mana de voturi la Lehliu,
un Oras si o zona distrusa, fara industrie, cu ceva terenuri
agricole! Orban mai lipseste sa deschida un birou in Lacomi
Land!
Iulian Iacomi nu are pe birou un calculator normal!
El are un ecran pe care vede cateva camere video,
pe care le alege in functie de cel care este urmarit!
Vede cand iesi pe strada, cand duci cainele la plimbare, stie
cand esti in benzinarie si cand mergi la spital, asta pentru ca
asta face toata ziua, spioneaza din birou oamenii din Oras!
In loc sa existe in Primarie o camera speciala pentru asa
ceva, sistemul este chiar pe masa Primarului, care are ca
principala ocupatie spionarea oamenilor capusati!
In poza de mai sus se
pot observa doua
camere din Oras,
sub
atenta
supraveghere
a
Imparatului
(pe
ecranul impartit in 4
camere
de
supraveghere).
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Cunoscut drept bordel al Clanului Iacomi, ANAF Lehliu
Gara este o institutie parazitata de membrii Clanului si
condusa de Petrica Ivascu zis Hilfe, cel mai detestat
personaj din Orasul Lehliu Gara, alaturi de Buraga Costel,
Sef al Politiei Lehliu Gara.
Cel mai important element al unei Grupari de Crima
Organizata este banul!
Daca obtinerea acestora nu reprezinta o problema reala,
pentru o Grupare bine organizata, spalarea banilor, albirea
acestora reprezinta chintesenta succesului. Gruparea
Iacomi a inteles aceste aspecte, chiar de la inceput, cand a
avut de spalat mari sume de bani. Asa au ajuns la Bancile
din Lehliu Gara si Serviciul Fiscal Orasenesc, transformat
de Clan intr-un bordel, in adevaratul sens al cuvantului.
Cel mai important
aspect insa a fost
aducerea in cele trei
banci din Lehliu Gara a
unor
membri
ai
Clanului, la fel ca la
ANAF, unde a fost adus
de
Iulian
Iacomi
domnul Petrica Ivascu,
care strabate zilnic
Baraganul, pentru a
veni la Lehliu, sa ofere
servicii de management
adevarat! Adus pentru
slugarnicie, Petrica Ivascu zis Hilfe, este nu numai
incompetent, el este un adevarat dezastru pentru Ministerul
Finantelor Publice, prin prisma ilegalitatilor girate si
implementate alaturi de membrii ai Clanului Iacomi.
Demarat in urma cu ceva ani, procesul de culegere a
informatiilor a luat urma banilor, cu inregistrari si
urmarirea fluxurilor financiare in interiorul gruparii. Astfel
la Spitalul de Psihiatrie, in biroul Directorului Financiar al
Spitalului Sapunari, numitul Gavrila Ion zis Hilfe lucreaza!
In timp ce il urmaream pe numitul Nemes Zaharia, alt
membru al Gruparii Iacomi, prin care Imparatul a drenat
mai toti banii din Primariile Dor Marunt si Lehliu aproape
un deceniu, ajungem la contabilul lui Nemes Zaharia
(Director SC Grand Construct SRL), la Gavrila.
FOST DIRECTOR ANAF, in locul lui Petrica Ivascu, Gavrila
se afla campat alaturi de Imparateasa la Spitalul Sapunari,
unde a fost infiletat ca Director Financiar! Atentie insa,
Gavrila, Ivascu si Gheorghe Constantin apartin unei alte
parti din Clanul Iacomi, numiti Gulerele Albe! Oameni
educati, curati si respectati, astia trei reprezinta liantul
dintre Zeitele din Bancile din Lehliu si restul Gruparii! Nu
uita, totul se reduce la bani!
In timp, cu microfoane la Gavrila in birou, aflam lucruri
minunate, unele picante rau de tot, insa intre acestea, unul
savuros! De fiecare data cand Nemes venea la Gavrila cu
acte sau pentru discutii, unul dintre ei incuie usa biroului!
De la infiltratii din Spital aflam ca Nemes merge la Hilfe! In
2020 apare si porecla de Hilfe, soptita in liniste si cu frica!
Insa nu stiam exact cine este aceasta Hilfe, pana cand
primim in clar confirmare:

(ANAF Lehliu Gara n.r.). Hilfe face tot ceea ce tine de bani,
adica ii spala si tine contabilitatea, aranjeaza executiile
dusmanilor la cerere, pentru a lichida pe unul si pe altul si
cel mai important, Hilfe descatuseaza inhibitiile de natura
sexuala pe care nu ti le permiti nici cu amantele din Clan!
Asta este motivul pentru care unul dintre ei incuie usa! Insa
nu Hilfe o incuie! Nemes o incuie! Cel mai probabil o face sa
nu fie suprins inauntru cu Hilfe, care real este o
obraznicatura! De exemplu cu o amanta nu te incui ii birou,
chiar daca si astea sunt urate cu spume!
Hilfe nu cere bani pentru prestari! Stie ca va fi platita
regeste, pentru ca este profesionista si aduce Clanului
satisfactii inimaginabile pentru muritorii de rand! Hilfe este
platita si apreciata de Clan si tinuta in functii! Gavrila Ion
Directorul de la Sapunari si Petrica Ivascu sunt Hilfe in
Clan! ”
Pe site-ul nostru puteti vedea un extras din reportajul
DIGI24 in care Ion Gavrila se balbaie cu gratie:
https://experimentullehliu.ro/2021/04/01/anaf-lehliu-gara-bordelulclanului-iacomi-ep2/

Aici astepta Gavrila echipa pentru puci, echipa care insa nu
a mai iesit la apel! Asa ca a trebuit Gavrila sa faca pe prostul,
lucru care nu a iesit, asta pentru ca un om inteligent nu
reuseste in veci sa para prost! Gavrila si Ivascu sunt cele mai
„aparate” asset-uri ale Gruparii, pe linie de importanta cu
Procurorii Clanului - Xenofonte Purcarea zis Padrino si
Banescu Liliana - Zeita din Parchet!
Daca in Clan femeile sunt Zeite, mereu frumoase, atente si
iubitoare, mame si sotii adevarate, barbatii sunt Sclavi,
Slugi, Amante si Hilfe.
Dinamica acestor porecle tine si de nivelul de educatie
precar al membrilor Clanului Iacomi, insa important a se
retine ca porecla este pentru „mascul”!
Putem deduce faptul ca „femeia” este in fapt o victima a
Clanului, implicit trebuie sa beneficieze de intelegere si
compasiune daca este fortata sa lucreze pentru Clan!
Insa de unde vine Hilfe? Astfel in urma unui intens proces
de cautare gasim sursa poreclei: filmul Lupul de pe Wall
Street ( The Wolf of the Wall Street).
Pe cale de consecinta se poate constata ca porecla este
derivata din acest film, unde Hilfe este o stewardesa
frumoasa, educata si fina! Putem astfel deduce ca Petrica
Ivascu si Gavrila Ion sunt Hilfe de Baragan in Grupare.
SC Grand Construct SRL, firma de casa a Imparatului, a
drenat mai tot bugetul Primariilor din Lacomi Land, pe
lucrari gen: pune pisoarul - scoate pisoarul - pune pisoarul!
Contabil la SC Grand Construct, temutul Interlop Gavila
Ion, Hilfe de Baragan!
Exceptionala lucrare de la Scoala nr 1 din Dor Marunt,
executat de Nemes Zaharia, cea mai jefuita unitate
din Judetul Calarasi.
Iacomi Iulian are la BCR cel mai de incredere om din Clan.
Fost asociat de afacere, alaturi de Familia Directorului BCR
Lehliu, Iacomi a jefuit bugetul Primariei Lehliu, prin Eco
Salubritate, in relatii total nepotrivite tinand cont de functia
detinuta de acesta ca Primar!

” Hilfe este un fel de stewardesa, de sex masculin, calificata
insa, mereu urata si dezgustatoare, cea care a fost la Bordel
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Cele mai murdare secrete, niciodata rostite cu voce tare!
Pentru Clanul Iacomi, BCR Lehliu Gara nu are nici un
secret. Pana si paznicul este ales atent atat la BCR cat si la
Raiffeisen, cu aprobarea clanului!
Zeita din BCR tine contabilitatea temutului interlop pistolar
Sofian Costache, spaima Lehliului, ala cu masina de
100.000 de euro!
Gavrila si Ivascu - elemente critice in Lumea Crimei
Organizate
La ANAF Lehliu Gara, este debandada! In loc sa se ocupe de
colectarea taxelor si impozitelor, Ivascu cu Gheorghe
Constantin se ocupa exclusiv de aranjamente pentru ei,
clientii lor si Crima Organizata din Lehliu, unde Clanul
Iacomi detine controlul! Asa a ajuns ANAF LEHLIU sa
ceara doamnei Iordache Elena, iesita la pensie, Sef de
Departament ANAF Lehliu, sa le faca situatiile pentru
ANAF Calarasi, acestia foarte ocupati cu propriile
aranjamente, fara timp pentru indatoririle zilnice.
Ivascu si Gheorghe Constantin au aranjat cu Imparatul si
Operatiunea Cotofana, de care Gheorghe stia, chiar daca
Ivascu a mediat cu Imparatul, in calitate de Hilfe! Asa a
ajuns Iordache Elena la puscarie, in arest, femeia care „din
mila”, facea inca situatiile celor doi Directori din Lehliu,
lunar!
Problema este cum a avut acces la toate situatiile financiare
Iordache Elena, daca nu mai lucra la ANAF?! Este vorba de
date confidentiale! Ceea ce se intampla la Anaf Lehliu Gara
este fara precedent in Istoria moderna a Romaniei!
Fiecare angajat al ANAF Lehliu tine contabilitatea la X firme
in privat! Acest lucru nu este rau sau ilegal, pana la un
anumit punct!
Ce face insa Ivascu depaseste imaginatia!
Redactia Experimentul Lehliu a calculat ca Ivascu Petrica a
cauzat in perioada 2015-2021, bugetului statului, o „gaura”
in valoarea de 8.273.224 lei (1.698.813 euro), prin
acordarea ilegala a esalonarilor la plata a datoriilor, pentru
firme din Clan si prin neincasarea unor datorii uriase, fapt
care a creat exceptionale dezechilibre la nivel de incasari
bugetare!

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

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

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

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

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

Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei
office@experimentullehliu.ro

Contact: SC Petrochem Technologies SRL, Dor Marunt office, DN3a nr
214, Et 1, room 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,
Tel.: 0732.559.788
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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
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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

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).

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-culiseministerul-agriculturii-acaparat-de-grupul-gorj-valcea/

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?
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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

complex nou de lux!

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

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!
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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.
Ca o paranteza, Rafinaria Rometrol (zisa
Petromidia) are statia ei de epurare si nu arunca
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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)!

constienti ca o alta explozie poate avea loc in orice moment,
toate instalatiile fiind pline ochi cu hidrocarburi.

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.

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.

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

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.

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-pompieriimilitari/.

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
război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei,
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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.

1

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!

„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.»”
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„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-badeaziarist-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-atatiabani/

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-detara-romania-educata-lansat-de-presedintele-iohannis-se-aplicacu-o-marire-consistenta-de-salariu-pentru-taticul-noii-sefe-ainspectoratului-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-limbaromana-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 PrimProcuror Xenofonte Purcarea in Lacomi Land
alaturi de Marin Badea – EP. 2
https://experimentullehliu.ro/2020/08/25/extraordinara-aventura-cuprim-procuror-xenofonte-purcarea-in-lacomi-land-alaturi-de-marinbadea-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
239

Experimentul Lehliu

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-badeaziarist-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/scoalaaltfel-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-procurormarin-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
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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-fiamenintat-pe-procurorul-care-il-ancheta-i-a-spus-ca-o-sa-angajezedetectivi-particulari-care-sa-il-urmareasca-context-in-care-a-precizat-caare.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/ministerulafacerilor-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
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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?

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:

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.

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,
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nu avea ce sa 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-oraszdrobit-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.

1

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-sajefuiasca-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: Rogute, 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.

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!

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.

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

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
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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-sisaracul/

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?
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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 mam 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!

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.
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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!

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

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!

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!

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

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.

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,
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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).
• 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.

Crima Organizata in cea mai pura si curata forma, in livada
Imparateasca!

Si am ajuns in anul Domnului 2021, cu PNL CalarasiPrahova-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?

246

Experimentul Lehliu

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

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

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!

1

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!

Mai ales ca se vorbeste de o restructurare a Spitalului
Sapunari, avand in vedere structura umflata, lipsita de
coerenta si utilitate!

Barca Constantin - membru al Gruparii Iacomi

Pe scurt, vin vremuri grele in Clan!

https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicotinterlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/

„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…
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Pentru mai multe informatii puteti accesa articolul Marea
Tradare- DIICOT si Judetul tinut in bezna EP2

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/imparatuljunglei/ 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!
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Cele doua bariere cu telecomanda ofera Clanului Iacomi
accesul pe strada de langa Parcul din Lehliu, la apasarea
unui buton!

cu achizitiile.

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

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!

din totalul de 100!

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

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-machtder-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-unsfert 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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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 Nemesmembru 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 7

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 intelopiGruparea 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 5
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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!

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 șii 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 sau 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 săși 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
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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.

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.
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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-depsihiatrie-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 Mixrate 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
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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.

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!

Nu uita, oaia doar la muls, la tuns si la taiat este buna!

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!
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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!

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!
Nr
Crt
1.

Tip de personal
Medici
(inclusiv
rezidenti)
Alt personal
superior
sanitar
(biologi,
farmacisti,
biochimisti,
profesori
CFM, asistenti
sociali)
Asistente
medicale
Infirmieri
Registratori
medicali
Personal
auxiliar
TESA
Muncitori
Spalatorese
TOTAL

2018
Posturi
Posturi
aprobate
ocupate

2019
Posturi
Posturi
aprobate
ocupate

2020
Posturi
Posturi
aprobate
ocupate

15

8

21

8

21

9

8

7

8

6

9

5

45

32

51

32

51

32

35

28

37

28

37

33

3

3

3

3

3

3

26

19

24

19

24

20

14
23
3
175

10
23
2
132

14
23
3
184

10
23
3
131

14
23
3
185

10
23
3
139

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
Din
DRG
contracte
Alte
cu CAS
surse
Total
venituri
CAS
Buget local
DSP

2018
7232261.14
2888980

Procent
63.19
25.24

2019
7009328.80
4541950

Procent
54.89
35.57

2020
6628311.58
5633980

Procent
42.23
35.89

10121241.14

88.44

11551578.80

90.46

12262291.58

78.13

792613.38
399954.74

6.92
3.49

554930.33
640606.07

4.35
5.02

2504315.02
902182

15.95
5.74
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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!

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.

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!

timp sa proceseze si achizitiile.

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
Lehliu Gara - Oras Martir

Poate pare putin, insa putini stiu ca sotia lui Samoila Ion,
are o afacere foarte prospera si capuseaza Judetul Calarasi
in stil salbatic!

Pe site-ul nostru puteti vizualiza intreaga lista a afacerilor
lui Nemes, ce insumeaza peste 850.000 EUR!

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!

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!

Nu ca ar muri de foame in Calarasi, insa daca se poate, de
ce sa nu bagi mana in buzunarul bolnavilor!

Sar sutele de mii de euro din conturile primariilor jefuite,
precum floricelele din tigaie.

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”…

Primarul de la Nicolae Balcescu (PNL) - Ilie Lascu
(membru al Gruparii Iacomi) fura si el cat poate 200.000 euro doar pe Ecoclean.

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!

https://experimentullehliu.ro/2021/08/06/fura-psdfura-pnlpatrihoti/

„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.
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
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valori, unde face crucea pana in parchet, probabil constient
de pacatele facute zilnic!

Redam mai jos integral mesajul postat de Valeriu Nicolae in
data de 21 Iulie 2021:

Practic, in partid ajung toate leprele, toti incompetentii care
nu au dovedit nimic, care nu au reusit nimic, toate resturile
societatii.

„Intrebarile acestea sunt pentru sefa USR Calarasi, doamna
Amelia Giurcan. Am intrebat si pe pagina domniei sale.

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!

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 PNLcele 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.

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.
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
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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 GiurcanSefuleasa 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
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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-sotiasefa-la-usr-dar-apare-in-acte-si-la-psd-sotul-fost-sef-la-doi-si-un-sfertpropus-in-guvern-de-pnl3665733?fbclid=IwAR1fZc0mvVhgMqNNLgupaRWSv9UOKUdWiE3IN5U85zT9HdpcISefPcyHPc

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”
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 întrun 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.
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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!

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

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 MaruntDalga, 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!

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!
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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.

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!

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.

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!

Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrarea exploziva in
care Micu Filip inregistreaza discutiile cu Fratii!

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.

https://experimentullehliu.ro/2021/08/19/primaria-ca-o-floare/

Merita Ion Iacomi 100.000 de Euro sa se retraga?

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

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!
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!
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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).

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…

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…..

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.
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
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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 intro
cutie,
oua
proaspete, sa duca si
el acasa un ou de
calitate, ou de casa,
pentru cel mic!
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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.

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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