Lehliu-Gară: PSD finanțează
campania
de
defăimare
a
propriului candidat
George Chirită, reprezentant al
Organizației județene Călărași
a Partidului Social Democrat, a
fost desemnat director de
campanie, pentru alegerile
parțiale care urmează să se
deruleze în două localități, în
cursul zilei de duminică, 11
iunie 2017. Este vorba de
orașul Lehliu-Gară și de comuna
Unirea.

Bani pentru injurii
În mod cu totul surprinzător, pentru campania electorală
derulată în orașul Lehliu-Gară, prin structura județeană a
Partidului Social Democrat, au fost tipărite materiale
promoționale de o firmă care, printr-o altă publicație, îl
defăimează tocmai pe candidatul PSD. Situația este una de
cascadorii râsului. Iulian Iacomi, cel care vrea să reocupe
postul de primar în Lehliu-Gară, e atât de bun că lehlienii
trebuie să se spele cu el pe cap, afirmă cel care a fost
finanțat de PSD ca să-i promoveze candidatul în rândurile
electoratului. S-au comandat 1.500 de foi volante, în format
A3. Informația ne este confirmată de directorul de campanie
desemnat la nivelul județului Călărași, George Chiriță. Firma
care a editat foaia volantă este SC Total Media SRL. Sunt date
conform cărora, pentru acest serviciu, PSD Călărași a achitat
o sumă consistentă. Se vehiculează suma de 4.500 lei, în
condițiile în care costul de tipar pentru un astfel de produs

nu depășește suma de 400 lei. Astfel, PSD, la Călărași, nu
face altceva decât să finanțeze defăimarea publică a
propriului candidat pentru postul de primar al orașului
Lehliu-Gară.
Pesediștii recunosc
Iulian Iacomi s-a arătat surprins total de acest fapt. Chiar
și George Chiriță, cel care a fost desemnat să coordoneze
activitatea electorală, admite că situația este una cel puțin
ciudată: PSD finanțează firme care, prin alte materiale
promoționale, îi defăimează candidatul. „Da, aveți dreptate,
se poate vorbi de așa ceva.” De altfel, situația este mult mai
clară câtă vreme, la Călărași, PSD nu acționează ca un grup
unit. Sunt grupuri care gravitează în jurul președintelui
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, membru PNL. E de
notorietate că reprezentanți de seamă din PSD, la Călărași,
participă la adevărate orgii bahice, în compania liderului
Consiliului Județean. În plus, aceștia au încercat să-și
saboteze propriul candidat pentru funcția de primar al
orașului Lehliu-Gară din interese absolut personale. George
Chiriță, cel care se ocupă de campania electorală în Partidul
Social Democrat, colindă județul, pentru a vinde lemne de foc,
printr-o firmă proprie, nu numai la primăriile cu edili din
PSD.
Blat cu Iliuță – PNL
Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, are
relații extrem de apropiate cu mulți membri călărășeni din
PSD. În plus, Iulian Iacomi este cel care deja s-a arătat
drept potențialul candidat al PSD pentru postul de șef al
Consiliului Județean Călărași, la alegerile din 2020.
Compromiterea lui Iacomi se realizează, iată, de timpuriu,
exact prin unii reprezentanți ai PSD, aflați la cheremul lui
Vasile Iliuță. S-a încercat promovarea unui alt candidat
pentru postul de primar al orașului Lehliu-Gară, în fapt
Ștefania Moga, cunoscându-se faptul că șansele acesteia sunt

reduse în fața actualului candidat al Partidului Național
Liberal, Laurențiu Bănescu. În cazul în care Ștefania Moga nu
ar fi obținut scaunul de primar, singurul responsabil de eșec
ar fi fost exact Iulian Iacomi, cel care răspunde, în PSD, de
zona respectivă.
Pierdut în spațiu
La acest moment, lucrurile sunt deja tranșate. Campania
electorală, la Lehliu-Gară, e extrem de liniștită. Toți șefii
PNL sunt plecați din țară. Candidatul lor, Laurențiu Bănescu,
pare total nemotivat. Sediul de campanie al acestuia, la
Lehliu Gară, părea desprins dintr-un film horror cu buget
redus: două sticle de suc, câteva afișe, un bec chior și o
masă precum în birturile sătești.

