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LASCU ILIE - membru al Gruparii Iacomi si 

parte importanta a drenarii banilor din 
Primariile prietene, a spalarii banilor si a 
impartirii prazii catre partid si membrii 

Clanului 

 
SOFIAN COSTACHE – cel mai mare 
beneficiar de fonduri din Primariile 

capusate de Crima Organizata 
Calaraseana (zona Lacomi Land) -  in 

tol festiv, fara pusca! 

 
Orasul Lehliu Gara si localitatile din imprejurimi, sunt conduse se mai bine 
de 15 ani de o Grupare de hoti, talhari, criminali, jefuitori si pungasi. 
Montarea unei statii de autobuz cu bancuta reprezinta o realizare de 
exceptie.Continuarea la PAGINA 2 

 

 

 

Judetul Calarasi este scufundat in saracie, cu 

satele lasate in uitare si fara utilitati. Bani sunt, 

insa se fura, iar risipa este incredibila! 

 

Primarul Ion Iacomi ( zis Turcul) si-a cumparat 

zilele trecute masina noua. Mai precis, este 

vorba de o Dacia Duster - full option! 

Continuarea la PAGINA 7 

 

 

 

Despre Stan Bucur s-au scris rauri de cerneala pe munti de hartie, numai in 
Experimentul Lehliu. Omul asta nu necesita introducere, doar respect! Ieri de 
dimineata, pe la 9.00, era Stan la el pe strada in Razvani (Oras Lehliu Gara), 
unde Primarul Iacomi il vizualiza din biroul primariei pe care o conduce, de pe 
monitorul pe care urmareste fiecare camera din oras, de unde urmareste 
asistentele dornice de calareala, dar si dusmanii.  
Continuarea la PAGINA 7 

 
Comisarul ANPC DUMITRU ALEXANDRU 

 

 
O, ce mare bucurie, la Lehliu Gara! Un 
nou magazin univeral si-a deschis portile 
in inima Orasului Lehliu Gara. 
Investitorul a lucrat pe branci sa aduca 
toata marfa din China prietena si la 
preturi accesibile.  
Continuarea la PAGINA 13 
 

 
Carciuma La Partid (Carciuma 
Imparateasca) este renumita pentru 
produsele proaspete si servite 
ireprosabil. La Partid nu prea vin 
controale, iar in pandemie, a stat 
deschisa fara sa fie deranjati de nimeni.  

 

Cunoscuta drept „obiectiv care tine de 
Clanul Iacomi”, nimeni nu a facut un 
control serios acolo (de Hanul cu 
Limbrici - zis Rustic, sa nu mai vorbim). 
Continuarea la PAGINA 16  

http://www.experimentullehliu.ro/
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Imagini incredibile in Lehliu Gara, unde Primaria Lehliu 

Gara, condusa de independentul Iacomi Iulian, unul dintre 

cei mai iubiti primari din Baragan, a reusit sa monteze 

PRIMA STATIE DE AUTOBUZ din materiale compozite in 

Baraganul anului 2022. Putem scrie la capitolul realizari, 

prima statie de autobuz montata cu bancuta in Orasul 

Martir Lehliu Gara.  

Experimentul Lehliu a semnalat de mai bine de un an lipsa 
statiilor de autobuz, chiar daca nu exista transport public, 
iar oamenii asteapta ocazia in ploaie si viscol, pentru a se 
deplasa intre localitati. 
 
Orasul Lehliu Gara si localitatile din imprejurimi, sunt 
conduse se mai bine de 15 ani de o Grupare de hoti, talhari, 
criminali, jefuitori si pungasi. Montarea unei statii de 
autobuz cu bancuta reprezinta o realizare de exceptie. 
 
Ceea ce impresioneaza insa, este simtul estetic fin, atentia 
la detalii, la ceea ce contreaza si impresioneaza. 
 
Realizata in linie cu arhitectura modoveneasca timpurie, 
partile laterale se individualizeaza cu decupaje generoase, 
sa poata scuipa „saraciile” care asteapa ocazia, semintele 
prin fante. 
 

Pe acoperisul statiei 
exista o serie de 
panouri solare 
flexibile, care ofera 
iluminat pe timp de 
noapte, in caz ca mai 
exista rataciti sau 
ratacite prin zona!  
Constructia a fost 
gandita sa reziste 
fix 10 luni! 

 
Necesar a se observa decupajele inteligent executate, 
modelele cu stelute si soarele, gandit sa inspire optimismul 
 

 
 
Incredibila realizare a fost identificata la iesire din Orasul 
Lehliu Gara catre Frasinet, comuna parazitata de Sofian 
Costache si Alin Ploiesteanu (finul zis Linut). 
 
Avand in vedere ca este prima astfel de realizare in istoria 
orasului, lucrarea trebuie musai sfintita cu un sobor de 
preoti si de Deputatul Barca (PSD)- cat mai urgent (sa nu se 
degradeze). 

 
Placa a fost turnata fara 
armatura, sa nu cumva sa 
sparga baietii placa cu 
barosul pentru fier. Ce 
impresioneaza insa, este 
grosimea placii de beton! 
Placa a fost elicopterizata 
cu quartz adus de Iacomi 
de la Hanul Rustic (zis 
Hanul cu Limbrici). 

 

 
Locuitorii comunei 
Dor Marunt adora 
sa fie tratati ca niste 
prosti, sa fie furati, 
jefuiti, batjocoriti si 
umiliti. 
 
Primaria a reusit sa 
inaugureze si la Dor 
Marunt o statie de 
autobuz, insa la 
Dor Marunt se fura 
tot, iar de statie nu 
prea au mai ramas bani. Rezultatul? 
 

 
 

 
 

Purcarea Cristian, angajat al Primariei Dor Marunt si 
membru PNL Calarasi, a refuzat sa ne ofere clarificari legat 
de statiile de autobuz din comuna! Erau necesare si ceva 
clarificari legat de incidentul din iarna, cand a ajuns la 
Spitalul Lehliu Gara cu plaga injughiata in picior, in urma 
unei „batalii” cu cutite si furci, iar conform surselor din 
Spitalul Lehliu Gara, cele doua asistente ar fi fugit din spital 
de frica lui Purcarea (una dintre ele fara haina si erau zero 
grade afara)! Purcarea Cristian a absolvit cursurile unei 
facultati de Inginerie si Cercetare Agricola, in perioada in 
care era incarcerat pentru viol. In scriptele Primariei, asta 
apare ca Inginer! 
 
” Sa-l coase Graure, fata, ca eu, de ala nu ma apropii!” 
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Angajat la Primaria Dor Marunt cu aproape 9000 
Ron/luna, Purcarea Cristian este cunoscut in zona drept un 
cutitar, extrem de violent, cu antecedente penale grave. 
 
Cum nu a avut Purcarea curajul sa ne raspunda, ne-a trimis 
totusi un mesaj text. In urma cu cateva saptamani el 
promitea ca se retrage din politica si din Primarie… 
 

 
 

 
Purcarea Cristian - aici in 
apararea PNL Calarasi alaturi 
de fratele cel adevarat! 
 
Despre acest subiect puteti citi 
si articolul Marele Jaf din 
Dalga Gara publicat pe site-
ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/ 
2021/06/01/marele-jaf-din-dalga-
gara/ 
 
 
 
 

 

Lascu Ilie, Primarul PNL din Nicolae 
Balcescu, unul dintre cei mai mari 
escroci din Campia Barganului, a 
primit de la Iulian Iacomi in 
Decembrie 2021, 40.000+ euro sa 
faca lucrari de pietruire drumuri si 
alte nebunii. 
 
Lascu Ilie - membru al Gruparii Iacomi 
si parte importanta a drenarii banilor 

din Primariile prietene, a spalarii 
banilor si a impartirii prazii catre 

partid si membrii Clanului 

 

 
 

 
 

 
Cum arata in 
Rotterdam o 
statie de 
autobuz? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cum arata in 
Africa de Sud 
o statie de 
autobuz? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Practic, noi toti ne meritam soarta! 
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In comuna Dor 
Marunt, in Primarie, 
se fura pe rupte si 
fara sa ii pese cuiva 
de eventualele 
consecinte. 
Daca este sa evalueze 
cineva in articolele 
Experimentul Lehliu 
cate perchezitii au 
fost efectuate in 
decurs de un an de 
zile, in zona Lehliu 
Gara - Dor Marunt, 

va constata ca exista o activitate infractionala exceptionala, 
care a determinat o activitate frenetica de perchezitii, 
arestari si dosare penale „crosetate”, aflate in diverse stadii 
procesuale.  
 
Este comuna Dor Marunt cea mai rau famata zona din 
Romania? De ce atatea anchete, dosare penale si perchezitii, 
intr-o zona care vreme de 20 de ani a cunoscut o totala 
ignoranta in lumea buna a Judetului Calarasi si chiar a 
Romaniei? 
 

 
Percheziții în Dalga Gara, la cabinetul medical individual al 
doctorului Ștefan Roșculeț. Astăzi, 09.05.2022, Direcția 
Generală de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice Sector 6, sub 
coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
București, pune în aplicare 7 de mandate de percheziție 
domiciliară, în București și județul Călărași, într-un dosar 
penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de fals intelectual și fals informatic.Este vizat 
Cabinetul Medical Individual Ștefan Roșculeț. Originar din 
comuna Dor Mărunt, medicul mai deține un cabinet 
medical și în satul Dâlga. Este vizată și asistenta. În fapt, în 
perioada mai-noiembrie 2021, ar fi atestat în fals că 
aproximativ 550 de persoane s-ar fi vaccinat împotriva 
virusului SARS-CoV-2 (la chiuveta), efectuându-se în 
același timp și operațiunile necesare în Registrul Electronic 
Național de Vaccinare, în vederea eliberării adeverințelor de 
vaccinare. 
 
Articolul MEDIAFAX publicat despre acest subiect il puteti 
citi accesand link-ul: 
https://www.mediafax.ro/social/vaccinare-la-chiuveta-
550-de-persoane-vaccinate-in-fals-la-un-cabinet-din-
calarasi-20812092  
 

Serviciile de Securitate ale Statului Roman incearca cu 
disperare sa acopere faptele de coruptiei ale Gruparii 
Iacomi, Grupare in care sunt implicate multiple personaje 
din SRI, MAI, DIPI si „Pipi”, politicieni si oameni de afaceri. 
Pentru a acoperi mizeria care iese la suprafata, Serviciile 
(caci despre ele vorbim), au trecut la o ascultare in masa a 
convorbirilor din zona cu pricina, motiv pentru care au aflat 
o multime de ilegalitati. 
Pentru a face zgomot si pentru a lua presiune departe de 
grupare, in principal SRI Calarasi (principala entitate care 
coordoneaza magariile- chiar daca nu are atributii directe) 

arunca din cand in cand cate un dosarel, cate o descindere, 
in zona si vine imediat cu acoperirea media! 
 
Ieri a venit randul doameni asistente (Consilier in Primaria 
Dor Marunt) Bujor Aurelia Mariana, una dintre cele mai 
infocate sustinatoare al celor din Clanul Iacomi! 
 
Doctorul Rosculet si asistenta lui Iacomi (Bujor), au fost 
„cotropiti de x trupe speciale, mascati, Jandarmi si alte 
efective din cadrul MAI, care au confiscat diverse si au pus 
sigilii, legat de o eventuala vaccinare fictiva! 
 
Vorbim, de fapt, de o petarda aruncata in presa, asa cum a 
fost si cea de la Dan Rucareanu, cazul cu perchezitia celor 
de la Arme si Munitii din Dalga Gara (de la Conacul lui 
Camarasescu) sau cazul cu frauda pe Asistenta Sociala ( cea 
cu zeci de perchezitii si arestari). 
 
Daca stai sa le iei pe toate, sa le analizezi, realizezi ca Orasul 
Lehliu Gara si Comuna Dor Marunt, sunt cele mai 
periculoase si rau famate localitati din Romania! Daca 
calculam si numarul de cadre MAI care au intervenit in 
aceste perchezitii, numarul Procurorilor si al Judecatorilor 
implicati in evaluarea acestor cazuri, imaginea devine 
apocaliptica! 
 
Insa, in tot acest timp, vin aici ambasadori, lideri de partide 
politice, presedinti de CJ si artisti! Ce se intampla? 
 

Cei din spatele Serviciilor, din ceea ce numim „Statul 
Ascuns” sau de ce nu paralel, folosesc astfel de fumigene 
pentru a tine opinia publica departe de spalarea banilor, de 
schemele infractionale, in care chiar ei si rudele lor sunt 
implicati. 
 
Ieri a fost episodul cu Dr. Rosculte, insa maine, poate este 
randul tau! 
 

Populata exclusiv cu escroci, violatori si puscariasi, 
Primaria Dor Marunt este un adevarat loc al desfraului si 
hotiei, acoperit insa de Judecatori si Procurori. 
 
Voi incepe prin a enumera doar o parte din ultimele 
„realizari” ale acestor pungasi, numiti oameni, in ultimele 
2-3 luni: 
 

 

 
 
Asta, dupa ce a mai primit inca vre-o 10.000 de euro in 
urma cu 2-3 luni! 
 

Primarul plange ca a fost „lezat” de primirea scrisorii in 
limba turca! Se considera discriminat! 
 

https://www.mediafax.ro/social/vaccinare-la-chiuveta-550-de-persoane-vaccinate-in-fals-la-un-cabinet-din-calarasi-20812092
https://www.mediafax.ro/social/vaccinare-la-chiuveta-550-de-persoane-vaccinate-in-fals-la-un-cabinet-din-calarasi-20812092
https://www.mediafax.ro/social/vaccinare-la-chiuveta-550-de-persoane-vaccinate-in-fals-la-un-cabinet-din-calarasi-20812092
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Cand interlopii plang, cang gem asemeni unor fetiscane, tot 
pe banii tai o fac! 
Pe langa cele 3 plangeri la CNCD Bucuresti ( care este un for 
politic), Vrabiuta a mai reprezentat Primaria Dor Marunt si 
in cateva cazuri modeste, la Judecatorie! 
 
In urmatoarele 2-3 luni de zile, tot din banii Primariei Dor 
Marunt va mai pleca si diferenta pana la 30.000 de euro. 
 
Un articol detaliat despre acest subiect este Decanul 
Baroului Calarasi si Crima Organizata Politic - Av. 
Maricica Alexandru (Vrabiuta) pe care il puteti citi pe 
site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2021/12/05/av-maricica-
alexandru/ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Probabil ca Toader Iacomi a ramas fara ghidare la semanat, 
pe cele 330 de ha ale comunei Dor Marunt, pe care le 
lucreaza cohorta de talhari din clan! 
 
Achizitia este o jignire adusa Arhitectului Sef al Comunei 
Dor Marunt - Joga Virgil, absolvent de Sorbona, care 
oricum masoara din ochi parcelele, fara a avea nevoie de 
tehnica ultima generatie. 
 
Cititorul sa observe faptul ca la nivelul Primariei Dor 
Marunt este un haos administrativ desavarsit, cu Planul 
Urbanistic General lasat la nivelul anului 1970, cu parcele 
fara cadastru, suprapuneri, cladiri lasate fara inregistrare in 
primarie, pentru a nu plati taxe! Pe scurt, situatia 
administrativa a localitatii este un focar de infectie! 
Pachetul eLMId lipsea! Insa el este foarte bun pentru 
semant porumb (utilizat la ghidarea utilajului)! 
 

 

 
 

 
Probabil cu cei 1800 l de benzina, pentru cositoarea de 
iarba, se pregateste primaria pentru razboi?! 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/12/05/av-maricica-alexandru/
https://experimentullehliu.ro/2021/12/05/av-maricica-alexandru/
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A se observa ca iarna, in luna februarie, toaletarea copacilor 
se face cel mai bine! 
 

 
 

Primarul si angajati ai Primariei Dor Marunt sunt deja pusi 
sub urmarire penala pentru plata aceluiasi drum de 2 ori! 
Adica pentru aceiasi lucrare, care a fost si ea umflata la greu, 
Primaria a platit de doua ori, iar banutii binisor, impartiti 
frateste. 

 
 

Din banii astia, o buna parte se introc la Primarul Comunei 
Dor Marunt - Ion Iacomi si la Secretarul Comunei Dor 
Marunt - Vatafu Alexandru. se fura cu nesimtire, cu 
impunatate si cu lipsa fricii de raspundere! 
 
Pentru comunitate nu ramane mai nimic, iar localitatile din 
comuna nu au apa potabila, nu au canalizare, nu au gaze, nu 
au trotuare, nu au o groapa de gunoi, iar cand mergi la 
Primarie pentru o hartie - Nu se poate! 
 
Toate aceste hotii se fac cu acoperirea Consiliului Local Dor 
Marunt, unde chiar Aura noastra, asistenta calcata ieri de 
mascati, este vioara care canta cum vrea Primarul, fara a 
intelege o iota din ceea ce face, sau care este rolul ei in CL. 
Dar atentie, asta nu este prostie, este ticalosie! 
 

In totala ilegalitate, cu utilizarea spatiului public pe post de 
rampa si cu complicitatea Col. Paduraru Adrian de la ISU 
Calarasi, Ameropa SA ajutata de primarul analfabet Iacomi, 
descarca inca, in spatii improprii, mii de tone de azotat de 
amoniu, pe care il stocheaza in conditii improprii, in mod 
ilegal, fara respectarea cerintelor legale, in magazia unde 
baga porumb si grau. 
 

Dupa publicarea 
acestui material, 
Col. Paduraru 
Adrian, membru al 
Gruparii Iacomi si 
cel care permite 
desfarul si 
dezmatul din 
Judetul Calarasi, ar 
trebui sa-si traga 
un glont in 
capatana! Cum 
pompierii nu au 
arme, poate 
incerca la 
ciopartitorii din 
Clanul Iacomi, ei 
sunt mai dotati cu 
macete, pe model 
japonez… 
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Pentru banuti, acestia primesc beneficii! Unul dintre 
beneficii este utilizarea platformei betonate aflata pe 
domeniu public si turnata peste teava de gaze naturale! 
 

Nu am cunoscut in 40 de ani de viata, un om mai hot, mai 
las si mai nociv, decat acest secretar de comuna - Vatafu 
Alecsandru (fiu de politist) - asociat cu Dan Motreanu in 
firme, om care a nenorocit comunitatea pe care o pastoreste 
alaturi de Talharii lui Iacomi, de mai bine de doua decenii. 
 

Centru Comunei 
Dor Marunt 

 

 
La toate aceste sume se mai 
adauga inca aproximativ 
100.000 de euro alte cheltuieli, 
mai mici. cum ar fi cateva mii de 
euro platite pentru repararea 

incarcatorului Komatsu, folosit de Iacomi pentru rotunjirea 
venitului ( cel pentru situatii de urgenta), etc. 

 

 
Pe site-ul nostru puteti accesa o inregistrare a discutiei 
dintre reporterul nostru si Zeul (Stan Bucur): 
https://experimentullehliu.ro/2022/04/20/despre-stan-bucur-s-au-
scris-rauri-de-cerneala-pe-munti-de-hartie-numai-in-experimentul-
lehliu/  

 
Stan Bucur se minuna cum a pus primarul cabina statiei de 
autobuz lipita de geamul casei pe care o detine! La o distanta 
de fix 30 cm! 

 
 
Asa arata Orasul Martir Lehliu Gara - sat Razvani! 
In spatele cabinei este casuta lui Stan Bucur, la care 
Primarul a montat un gard perimetral, sa nu mai poata intra 
omul in casa! 
Despre acest razboi puteti citi pe site-ul nostru si in 
articolele publicate pe site-ul nostru:  

• Extraordinarul razboi de 20 de ani, al 
Imparatului Iulian cu Zeul, sau cum a iesit Iulian 
Iacomi zdrobit dupa fiecare batalie Ep 1 din 10: 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-
imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-
fiecare-batalie/  

• MAI, Buraga, Imparatul si Zeul. Ep 3. Incredibila 
aventura a iminentei dezmembrari a structurii 
MAI CALARASI- LEHLIU: 

• https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-
impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-
a-structurii-mai-calarasi-lehliu/ 

 
La Razvani a lasat Iacomi statia vopsita cu negru, sa se 
asorteze cu jegul din sat. La Frasinet a scapat si ceva 
culoare… 
 

 
Spre Valea Argovei - Frasinet 

 

 

Primarul Ion Iacomi (zis Turcul) si-a cumparat zilele trecute 
masina noua. Mai precis, este vorba de o Dacia Duster - full 
option! 
 

 
 
Localitatea nu are apa curenta, nu are canalizare, nu are 
gaze, nu are decat o mana de talhari care fura! Printre astia, 
primarul este renumit pentru cantitatile exceptionale de 

https://experimentullehliu.ro/2022/04/20/despre-stan-bucur-s-au-scris-rauri-de-cerneala-pe-munti-de-hartie-numai-in-experimentul-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/20/despre-stan-bucur-s-au-scris-rauri-de-cerneala-pe-munti-de-hartie-numai-in-experimentul-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/20/despre-stan-bucur-s-au-scris-rauri-de-cerneala-pe-munti-de-hartie-numai-in-experimentul-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
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alcool consumate pe unitate de timp si pentru faptul ca se 
suie la volan beat mort! 
 
Un astfel de episod a avut loc in urma cu cateva saptamani, 
cand beat mort (aproape de coma), Ion Iacomi a luat masina 
Primariei Dor Marunt, tot un Duster si a plecat la pescuit, 
in miez de noapte. Nu mai departe de DN3A, acesta se pare 
ca a intrat intr-un sant de langa benzinaria detinuta de Dan 
Rucareanu in localitatea Ogoru, unde a petrecut cateva ore 
rasturnat in sant. 
Nu este clar cum a iesit, insa din cate se pare, masina 
Primariei CL - DMP era facuta praf. In miez de noapte a fost 
dusa la Calarasi si cu spaga (adica la rapid), reparata, sa nu 
i se vada lipsa! 
 
Si pentru ca Duster-ul de 20.000 de euro a crapat, primarul 
si-a luat o masina noua! Acum masina veche sta in curtea 
primariei cu un geam spart, este buna de fier, chiar daca mai 
trebuia sa mearga cel putin 10 ani! 
 

 
 
Cu numere rosii masina noua, cu numere permanente 
masina veche facuta praf. 
 
”Nu putea Ion sa mai mearga cu aia veche ca 
scartaie, iar din cand in cand, ii mai sar piese din 
cutia de viteze!” (angajat al Primariei Dor Marunt). 
 
In timp ce copii merg la scoala pe jos in localitate, iar doar 
„unii” au parte de transport cu duba scolii, primarul Iacomi 
cumpara o masina noua, dupa ce pe cea veche a facut-o praf. 
 
Asa ca l-am sunat pe Primar, sa intrebam de noua achizitie 
si de motivele care l-au impins sa faca asa risipa. 
Inregistrarea conversatiei o puteti accesa pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-
cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/ 
 

 
 

Marian Pîrloaga 
-Rezervist MAI - 

Cu o mana in 
buzunarul tau si 
cu alta pe cruce! 
 
Jurnalismul pe 
jetoane este „baza” 
in Calarasi. 1 jeton = 
1 articol. 1 
abonament = 12 
articole. 

 

Vrei mai mult, atunci mergi pe filiera lui Marin Badea, care 
face jurnalism de investigatii cu materialul clientului, insa 
plata este la negru iar tarifele pleaca de la 10.000 de euro pe 
articol. 
Cu cat sunt mai neputinciosi oamenii politici din judet, cu 
atat talharii imbracati drept jurnalisti fac mai multi bani si 
se imbogatesc pe spatele oamenilor amarati. 
 
Marian Pîrloaga si Marin Badea sunt doi infractori care 
capuseaza localitatile Lehliu Gara si Dor Marunt de ani 
buni. 

 

 

 
 
Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrari audio ale 
conversatiilor dintre reporterul nostru si domnii Marian 
Pîrloaga si Marin Badea, accesand link-ul de mai jos: 
https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-
cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/  

 
Suplimentar, articolul intitulat Marian Pîrloaga, 
Marin Badea si Palangeanu Mihai publicat pe site-ul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2022/02/11/marian-parloaga-
marin-badea-si-palangeanu-
mihai/  
 

https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/16/jurnalismul-cu-mana-pe-cruce-marin-badea-si-marian-pirloaga/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/11/marian-parloaga-marin-badea-si-palangeanu-mihai/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/11/marian-parloaga-marin-badea-si-palangeanu-mihai/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/11/marian-parloaga-marin-badea-si-palangeanu-mihai/
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Spitalul Sapunari este o unitate spitaliceasca adusa la stadiu 
de faliment de gasca PSD-PNL, care de mai bine de doua 
decenii manageriaza Spitalul, acesta ajungand locul in care 
Imparateasa, rubedeniile si angajatii pe spaga, au ajuns sa 
se odihneasca in locuri de munca caldute. 
Coruptia endemica promovata pe linie de partid de Iacomi 
Iulian, care si-a uns Imparateasa (adica nevasta), Director 
la Spitalul de Psihiatrie...  
 
Coruptia endemica promovata pe linie de partid de Iacomi 
Iulian, care si-a uns Imparateasa (adica nevasta), Director 
la Spitalul de Psihiatrie si ulterior promovata de Iliuta 
Vasile (Presedinte de Consiliu Judetean), a creat o situatie 
de-a dreptul hilara. In urma dezvaluirilor exceptionale din 
experimentul Lehliu, legat de coruptia promovata de Iliuta, 
Barca si Motica-PSD (liderul de Sindicat care cere si 
distribuie spagile), Spitalul de Psihiatrie a ramas fara 
Echipa de Management si se afla, de facto, in faliment. 
 

Spitalul Sapunari a ramas pe mana numitei Eftimia Steluta 
(cu antecedente penale), o escroaca a lui Iacomi Iulian, 
adusa de acesta pe vremea Imparatesei. Proaspat scoasa din 
puscarie, Steluta a venit la Spunari, unde a inceput sa 
coordoneze o afacere aducatoare de multi bani (pentru 
Gruparea Iacomi), mai exact: ascunderea si distrugerea de 
gunoi nereciclabil medical provenit de la Clinici din 
Germania si Austria. 
 
Totul sub acoperirea unor generoase donatii, mediatizate 
pana si de Iliuta Vasile pe facebook! 
 
In spatele unor paturi electrice nefunctionale, vin insa anual 
cateva sute de tone de deseuri medicale, de care Austriecii 
si Germanii scapa bucurosi (cu donatie financiara aferenta): 
ace si seringi folosite, saltele pline de sange, paturi stricate, 

cearceafuri pline de sange, 
branule folosite si toata 
gama de gunoi spitalicesc. 
 
 

Camioneta incarcata cu 
materiale medicale pentru 

incendiat 

 
Pentru a scapa de acest 
gunoi, in Germania, 
clinicile ar trebui sa 
plateasca milioane de 
euro. In Romania, ei scapa 

cu 300.000-500.000 euro (donatii cash) pe an, catre 
Gruparea Iacomi. Vorbim de 400-500 tone pe an 
 

Steluta Eftimie organizeaza prin intermediul unei fundatii 
cu intentii aparent nobile, intreaga operatiune de preluare, 
transport, descarcare si distrugere, a materialelor medicale 
(deseuri), din Spitalul Sapunari. 
 
Totul se face folosind angajatii din Spitalul Sapunari, unde 
fetele de la spalatorie, sunt puse sa spele zecile de tone de 
lenjerie pline de sange, aduse din blocurile operatorii ale 
spitalelor vestice, pentru ca apoi acestea sa fie incendiate. 
Afacerea este una de dimensiune uriasa, iar aici vorbim de 
sute de tone de deseuri medicale, iar asternuturile 
contaminate, sunt spalate in aceleasi masini de spalat unde 
sunt spalate si lenjeriile din Spitalul de Psihiatrie. 
 

Seful de Sindicat 
Motica Nicu este 
implicat direct in 
ecuatia banutilor si 
primeste parte din 
prajitura, nu doar in 
ceea ce priveste 
angajarile, ci si din 
banii primiti de 

Steluta Eftimie (pe deseuri). 
 

Administratorul Spitalului Sapunari a fost dat afara pentru 
ca s-a opus primirii gunoiului in spital, s-a opus utilizarii 
spatiilor din Spital pentru depozitarea zecilor de tone venite 
lunar la Sapunari, a refuzat incendierea in curtea spitalului 
a deseurilor si a refuzat sa ofere oameni pentru manipularea 
si distrugerea materialelor contaminate biologic (din 
Austria si Germania). 
 

 
 

Exemplu de 
transport cu 

deseuri 
 
 
 
Paturi defecte cu 
saltele pline de 
sange si fluide 
biologice - deseuri 
aduse drept donatii. 
Descarca angajatii 
din Spital si 
stocheaza in zeci de 
camere din Spital. 
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Lenjerii inutilizabile, 
spalate de sange si alte 
mizerii si stocate in Spitalul 
Sapunari, pentru a justifica 
donatiile 

 
SPITALUL SAPUNARI – 
poza luata in 19.03.2022 
 
 

 

 
Materiale contaminate si 
spalate in spalatoria 
Spitalului - inutilizabile 

 
 

 

 

 

Magaziile sunt pline de ” materiale donate”- deseuri, pe care 
angajatii Spitalului trebuie sa le arda treptat 
 

Angajatii sunt obligati sub amenintarea pierderii locului de 
munca, sa arda sute de tone de materiale medicale, in mod 
ilegal, sa puna mana fara echipamente de protectie pe 
materiale contaminate biologic si sa semneze pentru 
primirea si procesarea acestora. 
 

  
 

Afacerea este deosebit de profitabila! Partidul face 
publicitate pe facebook, cei din Gruparea Iacomi scot sute 
de mii de euro iar parte din bani ajung la Procurorii si 
Judecatorii din Calarasi si Bucuresti sau la Marin Badea 
(ziaristul). 
 

De-ar cunoaste Col. Paduraru Adrian (Seful ISU Calarasi) 
situatia de la Sapunari, ar innebuni! 
 

DSP Calarasi este condus de omul lui Iacomi (CEZAR 
RADULESCU) din Lehliu Gara, cunoscut pentru orientarile 
sexuale mai putin ortodoxe si pentru faptul ca este o „carpa” 
lipsit de coloana vertebrala, adusa din Spitalul Lehliu Gara. 
Acesta a fost numit de Iacomi Iulian la Calarasi la DSP, 
tocmai pentru ca nu este bun de nimic! 
 
Cezar Radulescu cunoaste situatia in detaliu, insa a fost pus 

special in pozitie pentru 
a proteja Gruparea si a 
ajuta la decimarea 
dusmanilor gruparii. 
Cezar Radulescu este 
cunoscut din liceul din 
Lehliu, pentru faptul ca 
„fetele ii mancau 
pachetul”! 
 
 
 
Cezar Radulescu - 
cunoscut in Grupare 
drept” Fetita 
Imparatului” 
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Steluta Eftimie si directorul 
Spitalului de Psihiatrie uns 
de Iliuta Vasile 
 

 
Va prezentam in cele ce 
urmeaza plangerea 
transmisa catre DIICOT 
Calarasi legata despre acest 
subiect: 
 
 

 

 
Pentru a putea intelege personajele, dialogul si esenta 
prezentului articol, este necesar sa parcurgi articolul de mai 
sus, legat de coruptia endemica din PSD / PNL Calarasi si 
din Spitalul de Psihiatrie Sapunari. 
 
Pentru a cuprinde insa schema coruptiei si increngatura 
Liberalilor puri cu PSD-istii Iacomizati, trebuie sa discutam 
amical cu cei implicati in schema infractionala. 
 
De retinut insa, este ca Iliuta Vasile (zis Zeu al Zeilor), 
Iacomi Iulian (zis Imparatul) si Deputatul Poporului Barca 
Constantin (zis Ratacitul), sunt arhitectii schemei 
infractionale de la Spitalul Sapunari. 
 

 
 
Pe site-ul nostru puteti asculta o serie de inregistrari audio 
ale conversatiilor telefonice purtate cu directorul adus de 
Barca Deputatul (ala care era 80% mort) si cu Steluta 
Eftimie (cea obraznica) cu materialul moale. Steluta nu 
doarme noapte de grija „tacanitilor de la Sapunari”! Cu o 
inima mare cat o paine turceasca, Steluta lui Iacomi (cu 
multe antecedente penale) este in locul portivit: Director pe 
Asigurarea Calitatii la Latrina Imparateasca (Spitalul 
Sapunari). 
https://experimentullehliu.ro/2022/03/23/cum-a-transormat-mafia-
din-psd-pnl-spitalul-de-psihiatrie-sapunari-intr-o-groapa-de-gunoi/ 

 

 
 
Inainte de incendiere toate „materialele moi” sunt spalate 
de sange sau alte urme biologice! sa nu cumva sa apara in 
poze, daca se trezeste careva sa faca poze… 
Sute de tone de deseuri aduse cu camioane direct din 
Austria si Germania fara luare in evidenta! 

https://experimentullehliu.ro/2022/03/23/cum-a-transormat-mafia-din-psd-pnl-spitalul-de-psihiatrie-sapunari-intr-o-groapa-de-gunoi/
https://experimentullehliu.ro/2022/03/23/cum-a-transormat-mafia-din-psd-pnl-spitalul-de-psihiatrie-sapunari-intr-o-groapa-de-gunoi/
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In data de 23.03.2022 mare parte din angajatii spitalului au 
fost pusi sa adune cenusa din toata cutrea si sa mature toate 
spatiile unde au fost incendiate deseurile. 
Angajatii au fost tinuti intr-un frig si un vant ingrozitor, 
pentru a acoperi urmele incendierii deseurilor medicale, iar 
parte din deseuri au inceput sa fie mutate in alte spatii. 
 
Afacerea aduce incasari foarte generoase pentru „sufletele 
mari” din Gruparea de Crima Organizata Iacomi. 

 
Si parca nu era suficient ceea ce a facut cu o zi inainte, 
Primarul Orasului Lehliu Gara (zis Imparatul), a continuat 
sa stea lipit de gardul omului, nu mai putin de 3 zile. 
Iar dupa astea trei zile, cand a iesit proprietarul cladirii pe 
poarta, cand vede saracia ca sudeaza, pe loc turbeaza! 
Cu telefonul la ureche, primarul Orasului Lehliu Gara 
incepe a tipa cat il tin bojocii:  
„-Niculeeee! Nu mai pot, Nicule! Vino repede, Nicule, sa-l 
vezi cum sudeaza!” (Niculae Dumitru- Inspector Sef ITM 
Calarasi). 
 
Dupa ore de chin, se duce teava in primarie, de unde aduce 
o „echipa de interventie”, care sa constate abaterile: 
Proprietarul cladirii suda fara autorizatie de sudura 
eliberata de primarie! 
 

 
 
Despre nebunia Imparatului am mai vorbit si in articolul 
Primarul Orasului Lehliu Gara (Iacomi Iulian) si-
a pierdut mintile publicat pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2022/03/24/primarul-orasului-lehliu-
gara-iacomi-iulian-si-a-pierdut-mintile/ 

 
 

In loc sa se ocupe de problemele 
urbei, Primarul Iacomi terorizeaza 
oamenii onesti si sinceri- platitorii 
de taxe. 
 
Pana la incheierea editiei, Primarul 
localitatii Lehliu Gara a primit cadou 
inca o plangere penala. 

 

 
 
Presedintele Consiliului Judetean Prahova (Iulian 
Dumitrescu - nas de cununie al lui Iacomi), membru al 
Gruparii Iacomi si lider de Grupare alaturi de Dan 
Motreanu si Iacomi Iulian, incalzeste de pe margine de ceva 
vreme pe numita Mariana Stan (zisa Regina), pentru postul 
de Ministru al Educatiei, in cazul in care Iliuta Vasile este 
condamnat cu executare (si implicit indepartat de la 
butoane). In zilele urmatoare este asteptata pronuntarea in 
cazul cu 4 capete de acuzare, in care Ilie iese „la sigur” cu 
condamnare. 
 
Despre Mariana Stan am mai discutat in articolul Regina 
Neincoronata a Baraganului publicat pe site-un 
nostru la adresa: https://experimentullehliu.ro/2021/09/23/regina-
neincoronata-a-baraganului/ 
 
PNL Calarasi, PNL Bucuresti, doi Judecatori si o serie de alti 
magistrati, au lucrat intens ca Iliuta Vasile sa fie condamnat 
cu executare pentru abuz, santaj si alte nebunii… 
 
Daca scapa Iliuta Vasile cu viata din ghiarele Iacomistilor, 
daca supravietuieste linsajului si nu este ingopat de viu, 
Redactia Experimentul Lehliu doreste sa ii transmita 
Presedintelui PSD Calarasi urmatorul mesaj: 

Nu uita Ilie, nu uita! 
 

Mariana Stan (zisa Regina) straleta lui Iacomi, adusa in Dor 
Marunt, in curs de ZEIFICARE, este persoana care 
coordoneaza de ani buni alaturi de asistenta Lascu Daniela, 
campania de linsaj mediatic a lui Marinica Badea, la adresa 
lui Iliuta Vasile, alaturi de fostul Subprefect Dumitru 
Nicolae (zis Gogosel). 
De coroana sa nu te ingrijesti, ca avem noi una 
trainica! 
 
Detalii in articolul Inima de piatra a Reginei crude 
postat pe site-ul nostru la adresa: 

https://experimentullehliu.ro/2022/03/24/primarul-orasului-lehliu-gara-iacomi-iulian-si-a-pierdut-mintile/
https://experimentullehliu.ro/2022/03/24/primarul-orasului-lehliu-gara-iacomi-iulian-si-a-pierdut-mintile/
https://experimentullehliu.ro/2021/09/23/regina-neincoronata-a-baraganului/
https://experimentullehliu.ro/2021/09/23/regina-neincoronata-a-baraganului/
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https://experimentullehliu.ro/2021/10/28/inima-de-piatra-a-reginei-
crude/ 
 
Vom reveni cu detalii cutremuratoare si fapte incredibile 
din Lacomi Land legat de subiect! 

 
O, ce mare bucurie, la Lehliu Gara! Un nou magazin 
univeral si-a deschis portile in inima Orasului Lehliu Gara. 
Investitorul a lucrat pe branci sa aduca toata marfa din 
China prietena si la preturi accesibile. 
 
Lehlienii au dat buzna, la cumparaturi, bucurosi de 
diversitatea produselor si de calitatea fara cusur a 
magazinului, mare cat un mol, fostul Palat Imparatesc al lui 
Iacomi. Afara balonase, confetii si lacrimi de bucurie. 
 

Spatiul din centru, a ajuns pe 10 ani la un investitor din 
China, om serios si harnic, cu o retea de magazine in toata 
Romania. Adica, chiriasul este uns cu toate cremele si stie 
cum merg lucrurile in Romania Educata, adica stia in ce se 
baga! 
 
Inaugurarea cu baloane, oferte si sute de reduceri- la Lehliu 
Gara o adevarata atmosfera de sarbatoare. 
 

Pana la ora 11:37 
minute, cand 
Primarul Orasului 
Lehliu Gara se 
trezeste si vine la 
munca. Obisnuit 
sa treaca prin fata 
magazinului de pe 

Crinului 1, fosta lui resedinta de vara, Iacomi deschide 
geamul si ii transmite proprietarului, din inima, o serie de 
„urari”, devenite deja zilnice. 
 

 
Dumitru Alexandru a fost 
chemat de Iacomi sa ii inchida 
pe chinezi! In 50 de minute de la 
apel, acesta a venit si a dat 
amenzi de 20.000 ron, pentru 
neconformitati neconforme! 
 

 
Dumitru Alexandru este parte in dosarul greu de Crima 
Organizata cu Anca Simina Popescu, Iacomi, Dan 
Motreanu, aflat in analiza (ala de la DIICOT, la care lucreaza 
cativa avocati). Cert este ca episodul de azi, nu prea il ajuta… 
 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza declaratia de avere a dnei 
judecator din 2020 (fragment mai jos): 

 
 

 

Acum, vedeti voi, dragi cititori si cititoare, se pare ca 
investitorul sa suparat, iar pe surse, aflam ca se va trece la 
planul B! 
 

Problema vine strict de la partea pasionala, de la 
intensitatea emotionala, iar in prezentul caz, moldoveanul 
de Baragan pare sa puna tot atata pasiune cat pune si 
chinezul! Asa a aparut conflictul sino-moldovenesc in 
Lehliu Gara - Oras Martir. 

 
Spitalul de Psihiatrie Sapunari a implementat in lipsa unei 
echipe de medici calificati, un tratament revolutionar prin 
care se analizeaza toleranta pacientilor cu afectiuni psihice 
la cafea expirata, administrata in cantitati mari. 
 
Pe scurt, directoarea pe calitate - Luminita (cea cu 
puscaria…), a primit anumite alimente de la Crucea Rosie, 
iar printre ele, exista si o foarte mare cantitate de cafea 
expirata. Pentru a nu arunca cafeaua, Luminita a luat 
hotararea sa administreze bolnavilor cafeaua expirata! 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/10/28/inima-de-piatra-a-reginei-crude/
https://experimentullehliu.ro/2021/10/28/inima-de-piatra-a-reginei-crude/
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„Unii au baut 6 cani, unii au facut crize, altii au vomitat, altii 
nu s-au mai trezit! Totusi, sa vezi nebunii cum stateau cu 
canile la coada sa ia cafea, linistiti, cuminiti si ordonati, a 
fost o scena incredibila!” – angajat din Spitalul Sapunari. 
 
Luminita le-a dat cafea la toti, pana au inceput sa moara! 
 
Steluta Eftimie - cu antecedente penale conduce un Spital 
de Psihiatrie 
 

  

  
 
Din Spital aflam ca produsele vin de la Crucea Rosie 
Calarasi, unde Steluta o are pe una, care nu stia cum sa 
scape de produsele expirate! „Asa ca le-au adus la Spitalul 
Sapunari. Oricum, astia sunt lipsiti de importanta!? Insa 
daca ii vedeai saracii cum faceau cand le-au dat cate doua 
cani mari de cafea expirata…” 

 
Se trezesc stralucitii nostri politicieni, nauciti, in mijlocul 
macelului din Ucraina si constata cu tristete ca muftiul 
Arafat nu are sprijin politic! Atunci cine il tine pe asta in 
brate, de atata amar de ani? 
 
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25484642-marea-
miza-scandalului-rafila-arafat-iod-sistemul-medical-
urgenta.htm  
 

In Romania este un haos de nedescris! Este trist, dar 
adevarat! 
 

 
 
Achizitii in pandemie de sute de milioane de euro, pe 
produse aruncate la cosul de gunoi, un haos administrativ 
care implica firmele generalilor din SRI sau a apropiatilor 
acestora, oameni din partidele de la guvernare, unde cea 
mai mare parte a banilor, au fost sifonati. Nimeni nu poate 
fi tras la raspundere si nimeni nu poate sa il inlature pe 
Arafat, asta pentru ca el este tinut de servicii, aceleasi 
servicii din Sistemul Paralel, in care Regimul Securist din 
Romania, inca traieste pe carca ta, in timp ce iti vinde tie 
imaginea democratiei sincere si curate. 
 

 
 

 
 
Ravaselul de la Iamandi semnat si de Col Stirbu! 
 

Amenintari directe pentru cadrele MAI, ISU de catre 
serviciul secret „2 si 15″(DGPI), Colonel Marian Zevedei. 
Audio exceptional pe site-ul nostru, transcrierea mai jos: 
https://experimentullehliu.ro/2022/04/27/cum-a-ajuns-mana-dreapta-
a-lui-raed-arafat-generalul-maior-dan-paul-iamandi-sa-manjeasca-
uniforma-militara-tapitata-cu-medalii-si-stelute-sclipitoare/ 

 
„…este si o Hotarare de Guvern si o Lege cu date clasificate, 
cu date de inalta clasificare. Toti aveti acces si aveti 
autorizatie de acces de inalta clasificare, de serviciu. 
Comandantii au… Fara aceaautorizatie nu mai aveti job. 
Si va duceti la Cezar Petrescu sau la Iacomi sa va caute …sa 
va dea un job.…Fiecare e liber sa faca ce vrea. Nu v-a 
obligat nimeni sa va faceti pompieri, politisti, jandarmi, 2 
si un sfert, ca-mi ridicati tensiunea acum! Deci va spun ca 
la colegii mei, ca la fratii mei. A doua oara nu va mai spun! 

https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25484642-marea-miza-scandalului-rafila-arafat-iod-sistemul-medical-urgenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25484642-marea-miza-scandalului-rafila-arafat-iod-sistemul-medical-urgenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25484642-marea-miza-scandalului-rafila-arafat-iod-sistemul-medical-urgenta.htm
https://experimentullehliu.ro/2022/04/27/cum-a-ajuns-mana-dreapta-a-lui-raed-arafat-generalul-maior-dan-paul-iamandi-sa-manjeasca-uniforma-militara-tapitata-cu-medalii-si-stelute-sclipitoare/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/27/cum-a-ajuns-mana-dreapta-a-lui-raed-arafat-generalul-maior-dan-paul-iamandi-sa-manjeasca-uniforma-militara-tapitata-cu-medalii-si-stelute-sclipitoare/
https://experimentullehliu.ro/2022/04/27/cum-a-ajuns-mana-dreapta-a-lui-raed-arafat-generalul-maior-dan-paul-iamandi-sa-manjeasca-uniforma-militara-tapitata-cu-medalii-si-stelute-sclipitoare/
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Nici nu va mai rog, nici nu ma nimic! O facem procedural. 
Sunteti cu toti in 
domeniu, cu totii cadre 
MAI pe judetul 
Calarasi!” 

 
Detalii incendiare gasiti in articolul intitulat Parjolirea 
Sclavetilor MAI cu Iacomi, Zeul Ruschi si Zevedei 
publicat pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2021/03/28/parjolirea-sclavetilor-mai-cu-
iacomi-zeul-ruschi-si-zevedei/ 

 
 

Legea se aplica doar pentru tine, doar tie! Iar in tot acest 
timp, ei, SIPI- PIPI-DIPI-SRI-MIICOT, au parte de 
tratament special, liniste, salarii de mii de euro net pe luna 
si multa pace! 
 
Cu inregistrarea audio inca online, inregistrare acultata de 
peste 30.000 de persoane, Dan Paul Iamandi, Generalul cu 
X stele, parca a surzit! 
 
Asta pentru ca nu le pasa! 
 

 

 
 
Primarul Orasului Lehliu Gara petrece de cateva zile timpul 
la poarta unui cetatean! Uneori sta noaptea pana tarziu, nu 
mananca, nu bea, doar sufera si nimeni nu intelege ce vrea 
sau ce il doare. 
 
Tot ceea ce face este sa stea cat este ziua de mare, la 10-20 
m distanta si sa injure echipa de muncitori: 
 

„Ma sui pe voi, va f*t! Il incalec pe Coarna si va fac..! Sa s…i 
p..a si tu si mata” (Din sirul de dedicatii ale numitului 
Iacomi Iulian). 

Nu sunt clare motivele pentru care Primarul Iulian Iacomi 
are acest comportament deviant, insa se pare ca are legatura 
cu accesul pe care Experimentul Lehliu il are la camerele de 
supravehegere din Orasul Lehliu Gara. 
 
Primarul Iacomi pastreaza o distanta de 15-20 de metri si 
injura oamenii de la distanta, pentru a nu fi linsat. 
Din surse apropiate primarului, aflam ca acesta nu se mai 
poate controla si sufera de o „dereglare” la nivel superior, 
legat de piedicile puse de unii PSD-isti, legat de revenirea 
acestuia sub umbrela Partidului Social Democrat. 
Intre 4 si 8 ore pe zi, edilul sta relativ lipit de poarta 
oamenilor, le face poze, cheama angajatii din Primarie sa ii 
opreasca cumva! 

 

 
 
Carciuma La Partid (Carciuma Imparateasca) este renumita 
pentru produsele proaspete si servite ireprosabil. La Partid 
nu prea vin controale, iar in pandemie, a stat deschisa fara 
sa fie deranjati de nimeni. Cunoscuta drept „obiectiv care 
tine de Clanul Iacomi”, nimeni nu a facut un control serios 
acolo (de Hanul cu Limbrici- zis rustic, sa nu mai vorbim). 
 
Si daca credeai ca exista un loc mai periculos decat Hanul 
Rustic, in care sa mananci o ciorba, ei bine, La Partid poate 
fi chiar mai periculos, mai ales ca astia au mai luat foc de 
cateva ori. 
 
Pompierii Militari ai lui Paduraru Adrian (ISU Calarasi-ala 
cu 20.000 ron/ luna salariu net), sunt prea ocupati sa faca 
controale si la membrii crimei organizate. 
 
Improvizatiile de La Partid spun multe! O poza chiar face 
cat o mie de cuvinte! 

 
Poza de mai sus este din bucataria Carciumei La Partid si a 
fost luata azi! 
 

Sistemul de protectie la incendiu lipseste! 

https://experimentullehliu.ro/2021/03/28/parjolirea-sclavetilor-mai-cu-iacomi-zeul-ruschi-si-zevedei/
https://experimentullehliu.ro/2021/03/28/parjolirea-sclavetilor-mai-cu-iacomi-zeul-ruschi-si-zevedei/
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Un sistem integrat de 
detectie- multizonal, 
cu senzori, alarmare 
si sursa separata de 
alimentare, 
sprinklere automate 
si materiale de 
constructie care nu 
intretin focul! Asa ar trebui sa arate Carciuma care 
deserveste cateva sute de clienti pe zi, iar partoana- director 
de Banca la Raiffeisen, cunoaste bine cerintele! 
 
Pelungitorul dodecaedric cu 12 fete, il au deja, mufat in 
perete! In orice caz, daca mergi La Partid, este bine sa stai 
langa usa! 

 

„Ziaristul” Marin Badea castiga anual cu ziarul printat in 
Calarasi, in cateva sute de exemplare, prin cele cateva firme 
de media pe care le coordoneaza, suma de 250.000 euro/ 
an! Sumele sunt in mare parte la negru, adica pesin sau 
cash! 
Pe acte mai scapa cate ceva, insa doar de ochii lumii. 
 
„Ziaristul” Pirloaga Marian, fost Jandarm, pensionat la 40 
de ani, avand timp berechet, scoate de pe urma talharilor 
din Calarasi, suma de aproximativ 100.000 de euro/ an, pe 
contracte media cu primariile capusate. 
Investitia pentru a obtine aceste sume este undeva la nivel 
de 300 de euro, sa faci un site pe web, un telefon si mult 
tupeu! 
 

 
Prea mult nu trebuie sa te chinui, asta pentru ca „Primarii” 
sunt vai mama lor! Nu trebuie decat sa le oferi putin atentie, 
insa este foarte important sa ramai slugarnic fata de cel care 
te hraneste. 
Cum nivelul de prostie in administratia locala este unul 
urias, hotia este la cote maxime, iar pentru abuzurile din 
administratie nu este pedepsit nimeni, bugetele locala sunt 
adevarate zone de desfrau. 
Daca esti tanar si vrei sa incepi o afacere banoasa, simpla si 
fara bataie de cap, poti incepe un site de media, cu finantare 
de la bugetele locale, imediat! 
 

Marian Pirloaga avand timp nelimitat si pensionat 
prematur, cumuleaza pensia babana de la MAI cu salariul 
de „ziarist interlop” lipsit de scrupule si empatie fata de cei 
din jur. 
Daca Marin Badea traieste ca un parazit pe carca 
Calarasenilor, insa se vinde scump, Pirloaga se vinde la toti 
si se vinde ieftin. 
 
In urma cu cateva zile a poposit din nou Pirloaga Marian la 
Imparatul Iulian Iacomi, in iatac (in primarie), sa mai 
livreze un articol mic si sa incaseze „cascavalul”. 
Neavand ce sa arate si nici pe cine, Imparatul ocupat foarte, 
sa coordoneze in primarie reclamatiile cu cei de la Arme, 
Munitii si Pocnitori (MAI Calarasi), Pirloaga a fost trimis cu 

Filonul de Aur (vicele), langa groapa cu cacat, unde la 200 
de metri este statia de epurare a apei, inaugurata proaspat 
(acum 2 ani) de Ecoaqua. 
 
Trei poze vechi de pe net, 2 minute cu Filon (pe care trebuie 
sa il ajuti putin…) si hop, factura! 
 

 
A se observa faptul ca in Ucraina, astia aveau si inca au 
trotuar! La Lehliu Gara este o adevarata aventura sa mergi 
prin Orasul Martir. 
 

Aflam din Primaria Lehliu Gara, ca Primarul se ocupa 
exclusiv cu aranjamente, pentru a lua presiunea de pe 
Gruparea Infractionala pe care o coordoneaza, motiv pentru 
care a depus mai multe sesizari „anonime”, prin angajatii 
institutiei, catre Arme si Munitii, pentru detinere de 
produse expirate- in special erbicide si insecticide. 
 
Astfel numai in ultimele 3 saptamani, au avut loc in zona 
Lehliu- Dor Marunt nu mai putin de 5 perchezitii 
domiciliare, cu exceptionale descoperiri, intocmire de 
dosare penale si sute de mascati si Jandarmi, implicati. 

 
Cartea se poate comanda pe 
site-ul domnitamaria.ro. 
Pentru interopii adevarati, se 
pot trimite cateva zeci de 
exemplare in vederea 
distribuirii. 
Primul exemplar a fost trimis 
la „Nasul” Clanului Iacomi - 
Prim Procuror Xenofonte 
Purcarea. 
 
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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