Andrei Elena, candidata PSD
la
postul
de
primar
al
comunei Dichiseni, cercetată
pentru
un
cumul
de
infracțiuni
A fost anchetată și sancționată de organele de cercetare
penală, în cadrul unui dosar în care i s-au adus acuzații
dintre cele mai diverse, începând cu abuz în funcție, fals
intelectual, uz de fals și terminând cu acuzația de
delapidare. Este vorba de Elena Andrei, candidata Partidului
Social Democrat pentru postul de primar al comunei Dichiseni.
În trecut, aceasta a ocupat funcția de secretar al comunei. În
același dosar au mai fost cercetați Alexandru Urse, Dumitru
Nistor, Alexandru Petroiu, Ghiță Dumitru, Ionel Tudor,
Nicoleta Ganea și Laurențiu Manea, ultimii doi în calitatea
acestora de foști primari ai aceste comune călărășene.
Laurențiu Manea a fost scos de sub urmărire penală, ca urmare
a intervenției decesului acestuia.

Inițial, în baza unei hotărâri de consiliu local, pe raza
comunei Dichiseni a fost scoasă la concesiune o suprafață de
300 de hectare de teren arabil. S-a reținut că licitația, în
fapt, nici nu a avut loc, încheindu-se, în acest sens, un
proces-verbal fictiv privind derularea acesteia. Au fost
audiați martorii Nicolae Briceag și Alexandru Urse, aceștia
declarând că nu au participat niciodată la o licitație publică
organizată de Primăria comunei Dichiseni. “Au precizat că au
făcut o cerere la primărie, prin care solicitau să li se
acorde teren, iar ulterior au fost sunați de către primarul
Laurențiu Manea”. Nicolae Briceag a explotat, astfel, pe baza

unor acte false, suprafața de 216 de hectare de teren arabil.
Lui Vasile Vicuță i-a revenit suprafața de 11,67 hectare.
Procesul-verbal de adjudecare a falsei licitații a fost semnat
de Alexandru Urse, Dumitru Nistor, Gabriela Ion, Sica Mazilu
și Georgeta Ghiță, în calitate de membri ai comisiei de
licitație. A reieșit, totodată, că unele semnături de pe
procesul-verbal de adjudecare a licitației au fost
falsificate. Mai mult, respectivul proces-verbal a fost
distrus ulterior. S-a reținut, de asemena, că nu s-a putut
stabili cu certitudine cine a întocmit acest document. Unii
membri ai comisiei de licitație au susținut că l-au semnat
ulterior, în fața numitei Elena Andrei, ca secretar al
Consiliului Local Dichiseni.

Prin sentință judecătorească rămasă definitivă, instanța a
reținut că suprafața de 300 de hectare distribuită în baza
unei licitații trucate, face parte din proprietatea publică și
poate fi concesionată doar în condițiile legii, respectiv prin
organizarea unei licitații publice.

Aceeași Elena Andrei, candidata Partidului Social Democrat la
postul de primar al comunei Dichiseni, a arătat că a mai
semnat în fals un document de punere în posesie pe numele lui
Radian Pahonțu. “Toate rubricile pe care eu le-am completat
personal mi-au fost dictate de primarul Manea Laurențiu”, a
susținut aceasta în fața organelor de cercetare penală, dând
vina pe fostul primar, decedat. În acest caz, procurorii au
avut în vedere faptul că Elena Andrei a colaborat cu organele
penale și că nu este cunoscută cu antecedente infracționale.

În cadrul aceluiași dosar, Elena Andrei a fost acuzată că, în
baza unor documente false, l-a împroprietărit pe Ion Culea.
Procesul-verbal de punere în posesie nu se mai regăsește în
arhiva Primăriei Dichiseni. Prin sentință judecătorească

rămasă definitivă, instanța a reținut că suprafața cu care a
fost împroprietărit Ion Culea, face parte din proprietatea
publică și poate fi concesionată doar în condițiile legii,
respectiv prin organizarea unei licitații publice. S-a reținut
că infracțiunea de fals intelectual, în aces caz, a adus o
atingere minimă valorilor sociale ocrotite de legea penală.
Elena Andrei a dat vina, și de această dată, pe fostul primar
al comunei Dichiseni, Laurențiu Manea, care decedase între
timp, afirmând că a completat documentele la dictarea
acestuia. De pe terenul cu care fusese cadorisit Ion Culea,
aflat sub contract de arendare cu Cereal Flor SRL Călărași,
produsele agricole, în schimb, au fost ridicate chiar de Elena
Andrei, motivând că beneficiarul acestora locuiește în județul
Bacău.

Un alt document a fost falsificat în cadrul Primăriei
Dichiseni, pe vremea în care secretar al Consiliului Local
figura Elena Andrei. Asftel, firmei Georgiana Impex SRL
Călărași i-a fost închiriată suprafața de 70 de hectare de
teren arabil, contractul fiind semnat de o persoană care nu
avea nici o calitate în cadrul firmei respective, în fapt
acesta fiind semnat de Alexandru Petroiu. “În acest caz,
contractul pentru închirierea suprafeței de 70 ha… a fost
semnat, din partea chiriașului, de către învinuitul Alexandru
Petroiu, scris de către învinuitul Alexandru Urse, în calitate
de referent al Primăriei Dichiseni, și semnat de fostul primar
Laurențiu Manea”.

Elena Andrei, în calitate de secretar, a mai falsificat o
hotărâre a Consiliului Local Dichiseni, aceasta confecționând,
în fals, un astfel de document căruia i-a dat și număr de
înregistrare, semnându-l în calitate de secretar și-n baza
căruia și-a decontat taxele de școlarizare către ASE –
Colegiul Universitar Economic Călărași.

Într-o altă speță, Elena Andrei a eliberat o chitanță, fără
număr, pentru o sumă datorată bugetului local de către Ilie
Ivănuș. Chitanța a fost prezentată organelor de cercetare
penală, dar duplicatul acesteia nu a mai fost găsit în
evidențele Primăriei comunei Dichiseni. “Din raportul de
constatare tehnico-științifică grafică al Laboratorului de
Poliție al Județului Călărași, Serviciul Criminalistic,
rezultăv faptul că scrisul de pe chitanța fără număr aparține
numitei Andrei Elena”.

Șirul abuzurilor la Primăria Dichiseni a continuat cu
exploatarea unei suprafețe de 292 de hectare, teren provenit
de la Legurom SA Jegălia și trecut în proprietatea Primăriei
Dichiseni, prin Agenția Domeniilor Statului, pentru
împroprietărirea persoanelor îndreptățite. Timp de mai mulți
ani, acest teren a fost exploatat, însă organele de cercetare
penală nu au putut stabili cu exactitate dacă beneficiarii au
fost Elena Andrei, Dumitru Nistor, Ghiță Dumitru, Ion Tudor
sau fosta primăriță Nicoleta Ganea.

Buni este strigată de soț Elena Andrei, pe care am căutat-o,
pentru a-și exprima un punct de vedere, acasă. Soțul o alintă:
“Buni, unde soarele mă-tii ești?” După care îi aduce numeroase
invective.

Ce vă-njură așa, doamnă?
Ei, păi dacă nu am fost atentă.
Ce v-a zis, futu-ți soarele mă-tii?
Da, păi n-am urechile destupate.

Despre aceste acuze spune că ea nu era casier și că ea nu are
nici o vină. “Vai de mine, și ce am mai făcut? Dacă se dovedea
ceva, se închidea altfel dosarul. Plângerea a fost făcută de

doamna Ganea, care a fost primar și căreia i-am făcut toate
documentele. Și pe care am ajutat-o, că așa mi s-a părut
omenește, să colaborăm, să meargă bine treaba în cadrul
localității. Dacă lucrurile erau reale, nu mai rămâneam în
funcție 22 de ani secretar și 2 ani primar.” Tupeul acesteia
este fără margini: “Sunt lucruri care ulterior nu s-au
dovedit. Toate faptele alea erau ale lui Manea Laurențiu”, se
diculpă aceasta, dând vina pe fostul primar, decedat. “De
morți numai de bine să vorbim. Nu vreau să vă spun că mortul
era hoțul. Deci toate alea erau afacerile lor.”

