Scandal în Săptămâna Mare:
Nevasta
primarului
din
Fundulea și-a luat la poceală
cumnata
Bătaie între rudele primarului din Fundulea, Dorel Dorobanțu,
în plină stare de urgență! Cumnata edilului a reclamat la 112
că e bătută aproape zi de zi de socrul primarului și de soția
acestuia! Femeia spune că măcelul se lasă mereu cu vânătăi,
dinți rupți și amenințări cu moartea!

Liliana Vătafu a povestit calvarul prin care trece, de o bună
perioadă de timp. Totul a culminat în cursul acestei

săptămâni, când cumnata primarului din Fundulea a rămas și
fără dinți. Inspectoratul Județean de Poliție Călărași
anchetează cazul.

Am fost bătută, agresată, mi-au rupt dinții din gură,
bătută în cap, peste tot, în burtă… Am avut numai
vânătăi! Am fost la medicul de familie, m-a văzut, aveam
vânătăi peste tot. Acum o zi-două, m-a strâns de gât
socră-miu…
Am înțeles că și soția primarului!
Aia mi-a aruncat îmbrăcămintea, încălțămintea, tot, mi
le-a aruncat afară din camera mea. Din cameră unde stau
de 25 de ani, de m-a băgat ea, cu fratele ei, cu tot
neamurile lor! Eu sunt singură și-au venit cu toții și
m-au luat aici la omor.
Familia primarului, nu?
Sora soțului meu care e nevasta lui primaru! Au spart
aicea ușile, șifonerele, nu am lumină…

Liliana Vătafu spune că familia
primarului recurge la absolut orice
pentru a o face să plece din casa
în care locuiește de 25 de ani.
N-am televizor, mi-a luat becurile…
V-a tăiat lumina? Stați pe-ntuneric?
Nu, doar au luat becurile! Lumina e aici, în spate. N-au
putut s-o taie, că au apa! Stau cu o veioză, în hol și-n
bucătărie mi-au luat becurile. Și nu am televizor de o
lună și jumătate.

Trăiți ca-n Evul Mediu!
Da, da. Mă amenință cu moartea! Că mă omoară! Nu pot să
fac mâncare s-o las, că mi-e frică că îmi pune ceva!

Mama victimei confirmă povestea de
groază.
A fost o dușmănie tot timpul acolo. Au bătut-o ieri, da.
Au strâns-o de gât! A chemat și ea Poliția, a dat o
declarație…
A sunat la 112?
Da, a sunat la 112!
Și cine a bătut-o?
Socrul ei!
Socrul ei?! Dar și soția primarului, am înțeles!
Da. Și nașul ei, fratele soției primarului… Ei sunt
oameni mai recalcitranți, așa. Au bătut-o cu bățul!
(n.r. plânge) Ea nu-mi mai spune, că am plâns! Nu știu
ce să mai fac! A pus ea poze pe Facebook. Din cauză la
Facebook s-a-ntâmplat totul!
De gelozie?
De gelozie, da!
Păi și primarul n-a intervenit să-și calmeze nevasta?
Nimic! Nimic! N-a făcut nimic, din contră! A drăcuit-o!
A făcut urât de tot! Au nenorocit-o! I-a rupt dinții
ăștia doi din față, nu-i mai are! E bătută-n fiecare
seară! Bărbatul ei a bătut-o și acum au început toți!
Familia! Mie mi-e frică c-o omoară, c-o amenință mereu
cu moartea! Am scris în declarația aia c-o amenință cu
moartea în fiecare zi! “De-aici cât oi pleca, pleci
moartă!” Eu aș vrea să se ducă într-un centru, așa.
Ea a chemat până la urmă 112?
Da, a chemat! Păi de 10 ori cred că am chemat până acum!

Mi-e frică că intervine și de-aia am făcut declarația și
am și chemat 112 și Salvarea, ca să fim siguri că nu
mușamalizează declarația! Și noi am dat declarație! Și
eu cu taică-su am dat declarație!

Inspectoratul de poliție Județean Călărași, prin ag. princ.
Bianca Ghiveci, confirmă: “A fost înregistrată o sesizare de
la o femeie în vârstă de 42 de ani din localitatea Fundulea,
județul Călărași în baza căreia se efectuează cercetări în
cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de lovire sau alte violențe.”

