Mafia de doi lei: Salariații
Consiliului Județean Călărași
sunt folosiți pentru a renova
un apartament, la Slobozia –
VIDEO
Mafie în stil românesc la Consiliul Județean Călărași. De
peste 20 de zile, muncitori din cadrul acestei instituții sunt
transportați, în fiecare dimineață, în municipiul Slobozia,
unde renovează un apartament al unei persoane private. Sunt
date conform cărora apartamentul respectiv este folosit pentru
întâlniri intime.
Urmărire pe DN21, cu 130 la oră
În această dimineață, autoturismul cu numărul de înmatriculare
CL 23 CJC, marca Renault Trafic, a fost folosit în acest scop.
A fost condus de șoferul Marin Gabriel, recent angajat în
Consiliul Județean Călărași. La ora 7:40 a plecat din
municipiul Călărași, cu alți doi salariați. Aceștia figurează
drept muncitori sau îngrijitori. Înainte de Bricostore, a fost
oprit în trafic de directorul administrativ al Consiliului
Județean Călărași, Viorel Bârsan, venit cu alt autoturism al
Consiliului Județean Călărași, marca Dacia Duster, cu numărul
de înmatriculare CL 24 CJC. Ulterior, autoturismul marca
Renault Trafic a oprit la Bricostore, de unde a încărcat
materiale de construcții, mai precis câțiva saci, cel mai
probabil cu glet. Până la bariera de la Drajna, viteza medie
de deplasare a acestuia a fost de 130 de kilometri pe oră.
Abia la Slobozia s-a prins că este filat
A depăși pe linie continuă, în rampă. De la Drajna și până la

intrarea în municipiul Slobozia, a făcut
mai puțin de 10
minute, în condițiile unui trafic extrem de aglomerat. Șoferul
Marin Gabriel s-a prins că este filat, așa că a oprit în
stația de alimentare cu carburanți Petrom, aflată la ieșirea
din municipiul Slobozia, spre Brăila. Aici au coborât
muncitorii. Ulterior, șoferul s-a plimbat, vreme de 30 de
minute, pe toate străduțele din municipiul Slobozia, cu scopul
de a i se pierde urma. 3 mașini au fost în spatele acestuia.
Fără să găsească alte soluții, s-a reîntors în Călărași, de
data aceasta rulând cu viteză legală. Din date neoficiale,
apartamentul renovat, în municipiul Slobozia, cu muncitori ai
Consiliului Județean Călărași, aceștia figurând prezenți la
lucru, este un loc de întâlnire pentru escapade amoroase.
Ilinca Enescu, recent promovată ca directoare la Agenția de
Plăți și Intervenție în Agricultură Călărași, nu a negat că
are o relație sentimentală cu actualul președinte al
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. Relația lor este
de notorietate. Ilinca neagă că apartamentul care se
renovează, cu muncitori ai Consiliului Județean Călărași, ar
fi al mamei ei.
Bâlbâieli și fugă de răspundere
În prezent, apartamentul este gol, conform unor surse. Așa
înțelege Vasile Iliuță să-și exercite atribuțiile de serviciu:
prin abuz, folosind forța de muncă a instituției publice pe
care o conduce, în interes strict privat. Unul dintre
muncitorii folosiți se numește Ispir. La Consiliul Județean
Călărași, odată cu venirea noastră, s-a așternut liniștea.
Șoferul Marin Gabriel, tot grăbit, ne-a alergat iar, de data
aceasta prin interiorul instituției. Nu a răspuns la nici o
întrebare. La cabinetul președintelui Vasile Iliuță, Viorel
Bârsan, chestionat, a început să se bâlbâie, după care s-a
făcut nevăzut. Nimeni nu a mai dat de el.
Au venit două echipaje de poliție
S-a așternut o tăcere sinistră. Emil Mușat, directorul de

cabinet al președintelui Vasile Iliuță, pus în fața acestui
abuz fără precedent, s-a albit. „Acum aflu pentru prima dată.”
Vasile Iliuță, în tot acest timp, acorda audiențe. Ne-am
exprimat disponibilitatea de a-l aștepta, pentru a ne acorda
un punct de vedere. Ulterior, aflând despre ce este vorba, un
individ, care se recomandă drept director executiv adjunct,
Eduard Grama, a sunat la 112, solicitând intervenția Poliției
municipiului Călărași, pe considerentul că există o stare
tensionată în interiorul Consiliului Județean Călărași. La
fața locului au ajuns doi agenți, care s-au convins că acesta
a mințit. A ajuns și un echipaj al Poliției Locale Călărași.
În cele din urmă, Vasile Iliuță a părăsit cabinetul, aproape
fugind către autoturismul pe care-l are la dispoziție. Nu a
răspuns la întrebările adresate.
Vasile Iliuță se simte hărțuit
Într-o notă remisă prin Biroul de presă al Consiliului
Județean Călărași, nesemnată, se precizează că este exprimat
punctul de vedere al Consiliului Județean Călărași, legat de
abuzul semnalat, prin folosirea muncitorilor instituției
publice în interesul unor persoane private:
„Astăzi, la
sediul instituției, am fost martorii unui eveniment pe care
îl dezaprobăm total. Din punctul nostru de vedere acțiunea de
hărțuire care a avut loc atât la adresa angajaților
Consiliului Județean Călărași cât și la adresa președintelui
Vasile Iliuță are în spate o strategie de denigrare pusă la
cale de persoane ale căror interese au fost afectate. Asigurăm
cetățenii județului că nu vom răspunde acestor atacuri și că
vom acționa pe toate căile legale pentru a neutraliza astfel
de factori perturbatori. Obiectivele echipei Iliuță sunt
altele decât a intra într-o polemică neconstructivă:
legalitatea actului administrativ și indentificarea (!!)
nevoilor comunității”. Din păcate, cei din Consiliul Județean
Călărași, nici în urma acestei note, nu pot spune un lucru
extrem de simplu: ce a căutat autoturismul cu numărul de
înmatriculare CL 23 CJC, azi, la Slobozia. Iliuță confundă

Consiliul Județean Călărași cu propria-i firmă.

