Raport / Primăria Borcea:
Fapte penale și prejudiciu de
300.000 de euro
1.311.000 lei (aproximativ 300.000 de euro) este suma reținută
drept prejudiciu în urma unui audit efectuat, la Primăria
comunei Borcea, de reprezentanții Camerei de Conturi Călărași.
Auditul a avut loc în perioada 3.09 – 11.102019 și a vizat
conturile anuale de execuție bugetară ale Unității
Administrativ Teritoriale a Comunei Borcea.

S-a reținut, astfel, că s-a încheiat, începând cu anul 2011,
un contract nelegal de concesiune a islazului comunal, cu o

redevență mai mică decât minimul stabilit prin hotărâre a
Consiliului Local Borcea, pierderea patrimonială stabilită ca
diferența dintre valoarea redevenței minime și redevența
stabilită prin contractul de concesiune fiind 905.000 lei, la
care se adugă majorări de întârziere în sumă de 406.000 lei.
Deși acest contract este încheiat în anul 2011, abia în cursul
anului trecut reprezentanții Camerei de Conturi Călărași și-au
dat seama că acesta a fost încheiat în mod nelegal,
încălcându-se legea penală, prin comiterea infracțiunii de
abuz în serviciu, faptă de care pot fi acuzați fostul edil al
comunei, Marcel Zăgărin, și actuala secretară a Consiliului
Local Borcea, Florica Dima. Răspunderea penală, însă, în acest
caz, a fost prescrisă, prin nesesizarea faptelor în termenul
prevăzut de lege. Ceea ce, la rându-i, e tot infracțiune.

“Sunt două contracte, unul din mai
2011, altul din iunie 2011. Iar
contractele
se
duc
încoace.
Actualul primar, dacă a văzut că
sunt în neregulă, trebuia să le
rezilieze. Dar i-a convenit, nu
știu de ce. Primarul nici nu a
văzut contractele originale, că
nici nu știe de ele. Le-a avut
secretara și nu vrea să le dea. Ea
le ține, ea le păstrează și dă vina
pe morți. Ea nu are originalele și

ăștia primesc subvenții de la APIA
pe niște copii xerox.”
Contractul a fost încheiat între Primăria comunei Borcea și
Cooperativa Crescătorilor de Animale Borcea de Jos. Aceasta a
fost înființată în cursul anului 2011, cu sprijinul Camerei
Agricole a județului Călărași. La momentul înființării, număra
20 de asociați, cu un efectiv de animale reprezentând 7.000 de
ovine și caprine și 200 de vaci cu lapte. De la Primăria
Borcea, a concesionat o suprafață de 800 de hectare de islaz.
An de an, prin cereri depuse la Agenția de Plăți și
Intervenție în Agricultură, s-a primit plata subvenției pe
suprafață. Între 2011 și 2014, Cooperativa Crescătorilor de
Animale Borcea de Jos nu a înregistrat rulaje, însă a
înregistrat profituri cuprinse între 13.610 lei (2011) și
130.428 lei (2014), la un număr de 0 (zero) salariați. Rulaje
începe să înregistreze începând cu anul 2015, astfel:

2015: cifră de afaceri – 151.643 lei; profit net – ()228.797 lei;
2016: cifră de afaceri – 322.517 lei; profit net –
233.855 lei;
2017: cifră de afaceri – 551.432 lei; profit net – ()120.649 lei;
2018: cifră de afaceri – 577.168 lei; profit net –
46.621 lei.

A fost condusă, pe rând, de Nelu Iordan, Marian Geambașu,
Virgil Panait și Marian Simion. Cooperativa Crescătorilor de
Animale Borcea de Jos a încheiat două contracte, pentru
islazul comunal, cu Primăria Borcea. Cel din luna mai 2011
este făcut pentru concesionarea a 600 de hectare de islaz
comunal, în vreme ce al doilea, întocmit în luna iunie 2011,

este făcut pentru concesionarea a 800 de hectare de islaz
comunal.

“Primesc subvenții de la APIA. Când ia pe ăla din iunie, când
ia pe ăla din mai, nici ei nu știu. Când ia pe 600 de
hecatre, când ia pe 800 de hectare”.

Conform unor date, s-au făcut mai multe plângeri penale atât
la Inspectoratul de Poliție Județean călărași, cât și la
Direcția Națională Anticorupție, pentru primirea, în mod
nelegal, de subvenții acordate de Uniunea Europeană.

“Nu vrea să-i primească și pe alți
ciobani, pentru că ăștia de-acum au
recunoscut: noi îi dăm primarului,
în fiecare an, șpagă un miliard
jumate. Un miliard jumate în
buzunar! Iar primarul tot zice: ce,
mă, mi-ați dat vreo chitanță? Miați dat, mi-ați dat! Dar ce, mi-ați
dat vreo chitanță? Auziți răspuns
de primar!”
Din 2012 este Aniel Theodor Nedelcu, devenit, între timp, și
Pațurcă, primarul comunei Borcea. “Acest contract a fost
semnat în 2011, înainte să fiu eu primar. Într-adevăr, am

întâmpinat foarte multe probleme, în sensul că toți fermierii
și toți crescătorii de animale au fost revoltați la adresa
conducerii primăriei. Eu le-am explicat: este un act semnat în
2011, înainte să fiu eu primar, prin care conducerea
autorității locale din acea vreme și-a asumat acel contract.
Bun, rău, nu știm despre ce este vorba. La acest moment,
Curtea de Conturi, în urma sesizărilor făcute de către
persoanele din comună, mă refer aici la crescătorii de
animale, ne-a pus acest punct de vedere. Eu o să merg în
instanță și numai instanța poate stabili cine a greșit.”

Aniel Theodor Nedelcu Pațurcă spune că nu a știut de existența
acestui contract încheiat în condiții dezavantajoase și
nelegale pentru Primăria comunei Borcea:

“Sincer, n-am știut până n-am
văzut, negru pe alb, ce mi-a spus
Curtea de Conturi. Pentru că,
știți, vorbele se duc… Vorba
volens, scripta manet! Într-adevăr,
veneau cu un xerox la mine… Și leam zis: domnule, în xeroxul ăsta
poate să fie oricine și orice. După
care ne-am aplecat mai bine asupra
problemei, am văzut despre ce este
vorba”.

Aniel Theodor Nedelcu Pațurcă tot opinează că numai instanța
poate anula acest contract, deși el putea fi denunțat
unilateral de Primăria comunei Borcea.

Întrebat dacă, din 2011 până în 2019, s-a sesizat vreodată cu
privire la existența unor neconcordanțe în cadrul contractului
încheiat de Primăria comunei Borcea și Cooperativa
Crescătorilor de Animale Borcea de Jos, primarul a declarat:

“Acuma am observat, e prima dată.
Am văzut când a venit Curtea (de
Conturi – n.n.)… Nu am știut până
la venirea Curții de Conturi.”
Recunoaște că s-au depus mai multe plângeri penale, în cursul
anului trecut, fără a se nominaliza un vinovat. “Nu s-au făcut
la adresa mea. La adresa primăriei!” Inspectoratul de Poliție
Județean Călărași a început să solicite documente, în acest
caz, abia din toamna anului trecut, după ce la conducerea
acestei instituții a revenit cms. șef Marian Iorga. Aniel
Theodor Nedelcu Pațurcă spune că nu are nici o legătură faptul
că la IPJ Călărași erau depuse plângeri penale care-l vizau cu
faptul că împuternicitul la comanda IPJ Călărași, până la
revenirea cms. șef Marian Iorga, cms. șef Petronel Dumitrașcu,
era invitat la petrecerile private ale noii familii Pațurcă,
Aniel Theodor Nedelcu Pațurcă, în calitate de primar al
comunei Borcea și în cea de soț al senatoarei PSD Roxana
Natalia Pațurcă. “Haideți să fim serioși.”

Ce relații de prietenie există între dvs și Dumitrașcu?
Ce căuta la ziua dvs?

Haideți să nu fim răutăcioși aici. Haideți să nu intrăm
în răutăți din astea… Ce treabă să am eu cu poliția în
varianta în care acest contract e semnat înainte să vin
eu primar?
Poate unde ceilalți vă acuză că luați câte un miliard
jumate, de la Marian Simion, pe an. Știți, nu, de
această acuzație?
Și eu pot să spun orice.
Dar știți acuzația, nu?
Nu. Acum aflu prima dată, în premieră. Deci sunt
răutăți, pentru că mai e foarte puțin până la alegerile
electorale și asta e, ce să faci?!

“Au venit și oamenii ăștia, cu reclamații (în ședințele de
consiliu local – n.n.). Este o problemă veche, eu am știut.
Dar niciodată nu ne-a informat (Aniel Theodor Nedelcu Pațurcă,
primarul – n.n.) care sunt termenii, în ce condiții, cum sau
mai știu eu ce. Toate problemele au fost rezolvate între
fermieri și domnul primar. El știa. În biroul lui s-au
rezolvat toate. Așa s-au rezolvat. În consiliu, de câte ori sau cerut explicații, nu ni le-a dat nimeni.”

Rodica Panait, lidera locală a Partidului Național Liberal,
care a ocupat și funcția de consilier local pentru perioada
2008 – 2019, afirmă că l-a întrebat, în nenumărate rânduri, pe
actualul primar al comnei Borcea, Aniel Theodor Nedelcu
Pațurcă, cu privire la acest contract încheiat între
Cooperativa Crescătorilor de Animale Borcea de Jos și Primăria
locală.

“Minte.

Discuțiile

astea

sunt

vechi. Nu sunt de anul trecut. Și
anul trecut, pe vremea asta, a fost
scandal. Și-acum doi ani. Deci
discuțiile
astea
sunt
foarte
vechi.”

