Descoperire șocantă: Mirosul
insuportabil din oraș vine de
la un teren, fertilizat cu
“gunoi de grajd”, aflat în
proprietatea familiei Iliuță
/ Video
Sute de tone de dejecții au fost împrăștiate pe un teren,
aflat pe fosta platformă siderurgică din Călărași, mirosul în
municipiu fiind unul insuportabil. Apelurile cetățenilor au
fost de neoprit, începând de ieri după-amiază, scandalizați de
această situație revoltătoare.
Stare de rău, la fața locului
Este vorba de un teren de circa 30 de hectare, aflat pe fosta
platformă siderurgică. Zona este cunoscută drept La Foarfecă.
Terenul se află în proprietatea firmei Ildu SRL, cunoscută ca
aparținând președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile
Iliuță. Încă de ieri după-amiază, un tractor de mare
capacitate, prevăzut cu discuri, încerca să împrăștie, pe tot
terenul, dejecțiile. În această dimineață, la apelul mai
multor publicații locale, la fața locului au venit
reprezentanți ai Primăriei Călărași, ai Gărzii de Mediu, ai
Poliției Locale și angajați din cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Călărași. Primarul municipiului Călărași,
Daniel Drăgulin, a rezistat 10 minute în zonă, după care pur
și simplu a plecat, dând semne vizibile că i s-a făcut rău din
cauza mirosului pestilențial.
Supravegheat de un angajat al firmei Ildu
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, s-au cărat zeci de camioane. Nimeni nu știe ce fel de
material fertilizator este. Tractoristul era supravegheat de
un angajat al grupului de firme Ildu, acesta precizând,
oarecum sceptic, cu terenul este pregătit pentru a fi
însămânțat în primăvară, motiv pentru care este fertilizat cu
gunoi de grajd. “Îl redăm agriculturii… S-a împrăștiat gunoi
de grajd.” Ni se spune că respectivul gunoi ar proveni de la
ferme zootehnice. Nu ni se poate preciza de la care anume. “Nu
este de la domnul Vasile Iliuță, de la ferma de porci. Chiar
nu am idee de unde provine. ” La fața locului, explicația că
municipiul Călărași este acoperit de un miros pestilențial, e
una simplă: “Așa miroase gunoiul de grajd.” Daniel Ștefan
Drăgulin s-a arătat scandalizat de această situație: “Problema
este următoarea: este o proprietate privată, am înțeles că a
lui SC Ildu. Eu am să fac o sesizare către Garda de Mediu, să
ne spună ei ce probleme sunt aici.” Și Daniel Ștefan Drăgulin,
primarul municipiului Călărași, știe că firma Ildu SRL
aparține președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile

Iliuță.
John Deere îngropat în mâl
“Am înțeles că, prin ceea ce se face acum, se fertilizează
solul, dar mirosul este insuportabil. Eu am venit în zonă,
pentru că am fost sesizat de foarte mulți cetățeni, inclusiv
de presă, să văd despre ce este vorba. Nici nu știam unde e
terenul.” Primarul Drăgulin afirmă răspicat: mirosul
pestilențial, în municipiul Călărași, vine de pe un teren
aflat în proprietatea președintelui Consiliului Județean
Călărași. “Asta e! Îmi pare foarte rău că se întâmplă așa
ceva.” La fața locului, șeful Gărzii de Mediu Călărași,
Cristian Zanfir, nu știa cum să se facă nevăzut. Spune că va
demara procedurile prin care să se identifice ce tip de
dejecții au fost împrăștiate pe terenul respectiv. Tractorul
de mare capacitate, un John Deere, a rămas, la un moment dat,
îngropat în mâl. De la Consiliul Județean Călărași, Marinela
Voivozeanu, purtător de cuvânt, ne-a declarat: “Este o firmă
privată, care nu are legătură cu Consiliul Județean.” Nu știe
nici dacă firma Ildu SRL s-ar afla în proprietatea șefului
său, președintele
Iliuță.
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Fără precizări de la Vasile Iliuță
Vasile Iliuță nu a dorit să vină cu precizări. Tractoristul
este cel care declară că administratorul firmei este Claudiu
Iliuță, fiul președintelui Consiliului Județean Călărași,
Vasile Iliuță. “Nu știu, domnule, de unde este adus”, afirmă
acesta referindu-se la așa-zisul material fertilizator, care
efectiv pute insuportabil. Nu știe cine a adus respectivul
material. “Habar n-am, eu sunt tractorist. Pe mine mă
depășește, eu sunt doar tractorist.” În zonă, reprezentanții
firmei de pază nu își dau seama dacă au fost deversate fecale
de porc sau gunoi de grajd. “N-am idee ce e de pute așa.” Nu e
prima dată când Consiliul Județean Călărași este implicat în
scandaluri de acest tip, după ce președintele acestuia a ajuns

Vasile Iliuță. La data de 7 septembrie 2018, o exploatație
ilegală de porci a fost identificată pe un teren aparținând
Consiliului Județean Călărași, în prezent existând un dosar de
cercetare penală aflat pe rolul Direcției Naționale
Anticorupție. Exploatația ilegală de porci s-a dovedit a fi
contaminată cu PPA.

