Bună-dimineața, 2018: Noaptea
minții la Consiliul Județean
Călărași!
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mis discreționar, Consiliul Județean Călărași, prin Biroul de
presă, spune că trage un semnal de alarmă „asupra implicării
negative a Inspectoratului Județean de Poliție Călărași în
organizarea Sărbătorii Bobotezei.”
Primăria confirmă

Anul acesta, nu s-a mai organizat, cu ocazia acestei
sărbători, și botezul și parada cailor, acțiune care, în anii
anteriori, era supervizată de Nicolae Păvăloiu, fost
viceprimar al municipiului Călărași, medic veterinar de
profesie. În fapt, organizatorul acestei serbări, Primăria
Călărași, a venit cu precizări legate de acest aspect: „În
ultima ședință tehnică ce a avut loc cu participarea tuturor
factorilor implicați, și aici vorbim inclusiv de
reprezentanții forțelor de ordine, am fost informați că vom
primi din partea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași
aviz negativ cu privire la desfășurarea tuturor activităților
legate de prezența cailor și a atelajelor în centrul orașului,
din motive de siguranță a publicului, dar și din cauza
reglementărilor legislative ce se referă la interzicerea
prezentei atelajelor hipo pe drumurilor publice” Din aceste
considerente, conducerea Primăriei Călărași a luat decizia
anularii acestei activități.
50 de cai și de măgari, în tot municipiul

Consiliul Județean Călărași, prin Biroul de presă, certifică
afirmațiile făcute de Primăria Călărași: „Activitățile legate
de prezența cailor și a atelajelor hipo au fost interzise din

motive ce țin de siguranța cetățenilor, spune IPJ Călărași.
Astfel că tradiționalul Botez al Cailor, obicei popular
desfășurat an de an de comunitate, nu a mai avut loc în
municipiul Călărași”. În același document remis numai către
presa obedientă se mai precizează: „Consiliul Județean
Călărași este solidar cu călărășenii care și-au manifestat
nemulțumirea față de acest eveniment nefericit și cere public
o implicare mai activă a Inspectoratului Județean de Poliție
în acele acțiuni care constituie adevăratele pericole
publice.” Până să enumerăm care sunt adevăratele pericole
publice, în viziunea Consiliului Județean Călărași, vă spunem
că nici anul trecut nu a avut loc Botezul Cailor, condițiile
meteorologice fiind extreme, însă în urmă cu doi ani, numărul
acestor animale, participante la serbare, a fost estimat la
50. Primăria Călărași va veni cu numărul exact al cailor și
măgarilor, înregistrați în gospodăriile populației.
Iliuță, campion la fugit de echipajele de poliție, spune care
este misiunea IPJ
Prin Biroul de presă, Consiliul Județean Călărași, condus de
Vasile Iliuță, îi spune conducerii Inspectoratului Județean de
Poliție Călărași, condus de Marian Iorga, ce misiune are: „IPJ
are misiunea de a prinde infractorii, de a preveni spargerile
de locuințe, de bijuterii, crimele, de a stopa raliurile pe
drumurile publice.” Afirmația este de noaptea minții, căci
Consiliul Județean Călărași, condus de Vasile Iliuță, prin
vocea Biroului de presă, omite în mod deliberat să precizeze
că IPJ are ca atribuție și prinderea acelora care se sustrag
de la recoltarea de probe biologice. În plus, chiar Vasile
Iliuță este acuzat, public, că a fugit după ce a fost oprit de
un filtru al Poliției Rutiere, chiar în data de 26 octombrie,
de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În
cursul acelei zile, Vasile Iliuță a participat la hramul
bisericii din Vâlcelele, la o gală a oamenilor de afaceri, dar
și la ziua onomastică a unor salariați ai Primăriei Călărași.
Duși la detectorul de minciuni

La ultima sindrofie a participat între orele 16:00 și 20:00,
iar unii martori oculari declară că acesta se afla într-o
evidentă stare de ebrietate. Vasile Iliuță a fost alergat prin
centrul municipiului Călărași, de trei echipaje ale IPJ. Chiar
în această zi de luni, 8 ianuarie 2018, mai mulți martori care
au participat la cheful onomastic organizat la restaurantul
Popasul Sălciilor au fost supuși probei cu detectorul de
minciuni. Polițiștii vor să afle dacă la o zi onomastică, de
Sfântul Dumitru, la restaurant, se bea ceai de mentă sau de
sunătoare. Un alt lot urmează să fie supus acestei probe în
cursul zilei de mâine. Într-adevăr, IPJ Călărași are misiunea
de a prinde infractorii, cu condiția ca aceștia să nu fugă, să
nu abuzeze de funcția politică, să nu se ascundă în casă și să
nu declare, ulterior, că se pune la dispoziția oamenilor legii
„a doua zi.” În plus, numai în ultima perioadă, IPJ Călărași a
demarat cercetările penale în două cazuri consecutive de abuz
în funcție și fals și uz de fals, unde vizați sunt subalterni
ai președintelui
dimineața, 2018!
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