Circuitul spălării banilor:
Unul din boschetarii lui
Marian Vanghelie a ajuns deja
la Rahova
Unul din boschetarii folosiți de Marian Vanghelie, fostul
primar al Sectorului 5 București, pentru spălare de bani, prin
înființarea de firme-fantomă, pe raza județului Călărași, cu
complicitatea Organizației Județene a Partidului Social
Democrat, e cazat, deja, la Penitenciarul Rahova. Are de
ispășit o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani și două
luni, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă
continuată.
Coordona prin intermediul amantei
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une de spălare a banilor proveniți din devalizarea bugetului
public al Primăriei Sectorului 5 București, prin intermediul
boschetarilor racolați de unii membri din conducerea de atunci

a Organizației Județene Călărași a Partidului social democrat,
a fost devoalată de publicația noastră. Marian Vanghelie
ajunsese să coordoneze efectiv Organizația Județeană Călărași
a Partidului Social Democrat prin intermediul amantei sale de
la acea vreme, Oana Niculescu-Mizil, aceasta devenindu-i,
ulterior, soție. La 7 iulie 2015 a fost trimis în judecată
Marian Vanghelie, instanța de fond fiind Tribunalul București,
în urma unui rechizitoriu întocmit de procurorii Parchetului
Național Anticorupție. La acel moment, în sarcina acestuia s-a
reținut comiterea unui număr de 25 de infracțiuni, cu un
prejudiciu estimat la 300 milioane lei (aproximativ 65 de
milioane de euro). Marian Vanghelie s-a folosit, în toată
această operațiune, de un complice, Marian Dumitru, cu a cărui
firmă, Primăria sectorului 5 București, de-a lungul timpului,
a contractat lucrări în sumă de 738.019.000 de lei (peste 160
de milioane de euro). Marian Vanghelie lua mita în pungi de
plastic și se întâlnea cu intermediarii în Piața 13 Septembrie
din Sectorul 5.
Morișca spălării banilor
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ului Călărași, mai multe firme, constituite sau administrate
de persoane fără adăpost sau cu un trai de viață extrem de
precar, au devenit, brusc, parte din această morișcă a
spălării banilor. Pe mandatul de președinte al Oanei
Niculescu-Mizil, Organizația Județeană Călărași a Partidului

Social Democrat împărțea așa-numitele pensii sociale. Banii,
toți de furat, erau aduși, cu punga, de fosta lideră a
pesediștilor călărășeni. Marian Ivan este numele boschetarului
identificat de publicația noastră, pe raza comunei Dorobanțu,
satul Boșneagu, de acesta folosindu-se gruparea de spălare a
banilor condusă de Vanghelie. Liderii județeni ai Partidului
Social Democrat se ocupau, la acea vreme, de identificarea
respectivilor boschetari. Unul dintre aceștia, la acel moment
secretar-general, Virgil Diaconu, a folosit și el același
sistem de a scăpa de datoriile către stat înregistrate de
firma la care era asociat, Prodindpest SRL Călărași. Și-a
cesionat părțile sociale, numindu-l, în același timp, și
administrator, unui bătrân bolnav și analfabet, care a decedat
la scurt timp. Mai mult, drept recompensă, Virgil Diaconu a
fost numit consilier al prefectului George Iacob.
Vertatel cu prăduiala de 4,3 milioane euro
Marian Ivan era dascăl, la biserica din sat, la momentul
introducerii în circuitul de spălare a banilor, pe lucrări
fictive, executate în cadrul Sectorului 5 București. La acel
moment, Primăria Dorobanțu era condusă de pesedistul Petrică
Nae. Comuna devine o adevărată zonă de atracție pentru firmele
care au datorii uriașe la bugetul de stat și care caută să-și
cesioneze părțile sociale către persoane fără adăpost sau fără
venituri. În acte, Petrică Nae este proprietarul sediului unde
funcționează Organizație Județeană Călărași a Partidului
Social Democrat, de pe strada București, nr. 141.Tot la
Dorobanțu, într-o fundătură, figurează, cu sediul social,
firma Obfiircom Woofer, fostă Vertatel Logistic SRL București,
condusă de gruparea Tamaș, respectiv Damian și Adrian, de loc
din județul Bacău. La acest moment, Obfiircom Woofer, fostă
Vertatel Logistic SRL București, figurează cu datorii
neonorate către bugetul de stat în sumă de 19.701.650 lei
(aproximativ 4,3 milioane euro), la data de 31.03.2016. Firma
se află în procedură de faliment, pe rolul Tribunalului
Călărași, din data de 29.01.2013. Părțile sociale au fost

cesionate către doi boschetari din județul Bacău. Unul dintre
aceștia era angajat ca vânzător de covrigi. Din județul
Brașov, ni se comunică, gruparea Tamaș, în fapt patronii
grupului de firme Vertatel, sunt, la acest moment, în
Germania, banii obținuți în România, prin fraudarea bugetului
de stat, fiind investiți în afaceri de pe teritoriul
respectivei țări. Folosesc tot salariați aduși din România, cu
precădere din zona de centru și de est.
Cazul Grasu și becurile lui Nae
Marian Ivan nu a
ajuns la pușcărie
pentru complicitate
la
circuitul
de
spălare
publici

a banilor
proveniți

din
devalizarea
bugetului Primăriei
Sectorului
5
București, ci pentru
că, în calitate de
administrator
al
unei alte firme, Grasu SRL, a emis mai multe cecuri fără
acoperire, înșelând, nu cu sume uriașe, firme din aproape tot
cuprinsul țării. Firma Grasu SRL a funcționat pe raza
municipiului Târgoviște, patronul acesteia, George Daniel
Mitrilă, cu complicitatea lui Marian Ivan, cesionând părțile
sociale ale firmei unei spoitorițe analfabete, din Boșneagu.
Din pușcăria de la Rahova, Marian Ivan ne transmite că vrea să
facă mai multe denunțuri, dar și că ar vrea să știe care este
calea legală de urmat pentru a-l executa silit pe fostul lui
tovarăș și fost primar al comunei Dorobanțu, Petrică Nae. În
prezent, Petrică Nae e trimis, la rându-i, în judecată, pentru
abuz în funcție, acesta cumpărând și plătind de două ori mai
multe sute de lămpi pentru iluminatul stradal, de la clanul
Fluture, din Drăgănești-Olt.

