Scandal
la
Dorobanțu:
Viceprimarul comunei, Jan
Apostol,
se
încurcă
în
minciuni
Campania electorală, în comuna Dorobanțu, a fost declanșată
deja de actualul viceprimar Jan Apostol, recent exclus din
Partidul Național Liberal. Acesta vine cu acuzații aiuritoare
la adresa actualului primar, Vasile Stoica. Îi reproșează că,
în cursul anului 2014, pe o suprafața de 30 de hectare aflată
la dispoziția comisiei locale de fond funciar, s-a semănat
lucernă, aceasta urmând să fie valorificată către crescătorii
de animale, la un preț de 250 de lei hectarul, cu o producție
medie de 6 tone.
Sămânță cerută prin referat chiar de reclamagiu
Jan Apostol, devenit sursă, alimentează fanteziile
jurnalistice călărășene, acuzându-l pe actualul primar că ar
fi anticipat cantitatea de sămânță necesară cultivării acestei
suprafețe, încă din data de 14.03.2014. Ceea ce uită să spună
acesta este faptul că el este cel care, prin adresa nr. 1072,
datată 14.03.2014, cere exact acest lucru: “Ca urmare vă rog
să aprobați comasarea acestei suprafețe în tarlaua 48 (vii
nobile) și însămânțarea acesteia cu lucernă necesară
crescătorilor de animale”. Iar Apostol, viceprimarul din
comuna Dorobanțu, se miră cum a putut anticipa primarul Vasile
Stoica ce cantitate de sămânță de lucernă este necesară pentru
cultivarea suprafeței de 30 ha, la dispoziția comisiei locale
de fond funciar, când chiar el cere acest lucru și în
condițiile în care actualul primar a condus, zeci de ani, cea
mai mare exploatație agricolă de pe raza comunei. Problema,
însă, este mult mai complicată. Cu adresa nr. 891, din data de
3.03.2014, chiar viceprimarul Jan Apostol este cel care

solicită achiziționarea “unei cantități de sămânță lucernă
aceasta fiind necesară pentru cultivarea unei suprafețe pentru
crescătorii de animale”. Deci Jan Apostol cerea, iată, cu 3
luni înainte ca membri Consiliului Local Dorobanțu să emită o
hotărâre prin care se aproba înființarea unei culturi de
lucernă.
Lucernă dată pe tabel, nu pe chitanțier

APDSC DIGITAL CAMERA
Comercializarea suprafețelor de lucernă, către crescătorii de
animale din comuna Dorobanțu, însă, îmbracă în mod aproape
neechivoc caracter penal. În cursul anului 2015, exact Jan
Apostol, viceprimarul, este cel care se ocupă de distribuirea
de suprafețe cultivate cu lucernă, către localnici. Tot el se
ocupă și de încasarea banilor. Bani pe care, fatalitate, uită
să-i depună în casieria Primăriei Dorobanțu, afirmă primarul

Vasile Stoica. Cel care avea drept sarcină încasarea sumelor
era casierul și nu viceprimarul. Ulterior, la cererea expresă
a primarului Vasile Stoica, prin adresa nr. 4546, din
24.09.2015, Jan Apostol depune câteva hârtii olografe, în care
sunt trecute nume și sume, sub formă de tabele. I s-a
solicitat să precizeze, în scris, sub forma unui raport,
situația încasărilor la ultima coasă de lucernă, suma
obținută, modul în care s-au eliberat chitanțele și cum a fost
împărțită lucerna. Jan Apostol, de fapt, a profitat de absența
primarului Vasile Stoica din localitate, fiind plecat în
concediu de odihnă, timp de 10 zile, așa că a făcut ce a
crezut de cuviință. Într-un târziu, la insistențele repetate
ale primarului, Apostol a depus la casieria Primăriei
Dorobanțu suma de 5.491 lei, în condițiile în care trebuia să
depună suma de 7.500 lei, echivalentul a 250 lei pentru
fiecare hectar din cele 30 cultivate, pentru fiecare coasă.
Speculă cu lucernă, ajunsă la țigani
Pentru 100 de kilograme de lucernă comercializată, prețul a
fost unul modic, de numai 4,1 lei. Unul dintre săteni, Nicolae
Nicolae, proprietar de animale, spune că Jan Apostol nu numai
că nu a anunțat sătenii că urmează să se comercializeze
lucerna, dar aceasta a ajuns la persoane care nu dețin
animale: “S-a vândut lucerna pe capete de om, așa, dar și la
alții, iar ăștia vindeau baloții”. Nu știm sub ce formă,
lucerna a ajuns să fie comercializată, prin sat, de către
țigani, la prețuri și de 4 ori mai mari. “Era toată marginea
aia, niște țigani. Cereau 15 lei pe balot”. Un alt crescător
de animale, Nan Petrică, spune că același Jan Apostol, din
calitatea de viceprimar, a împărțit lucernă “unor persoane
care nu au nici un animal”. Mai mult, numiții Savu Petre, Ivan
Tănase și Nae Petre (fostul primar – n.n.), afirmă Nan
Petrică, au primit lucernă fără bani și au comercializat-o, la
un preț mai mare, în sat. Tot Nan spune că Jan Apostol nu a
încasat banii cu ajutorul casierului de la Primăria Dorobanțu,
ci cu o rudă de-a sa, fiica lui Ivan Tănase.

Jan Apostol recunoaște
Contactat, Jan Apostol spune că nu el este cel care a întocmit
tabelele cu numele persoanelor în posesia cărora a ajuns
recolta de lucernă și sumele încasate de la acestea. Din
datele noastre, cel mai probabil acestea sunt întocmite chiar
de fiica lui Ivan Tănase. Apostol recunoaște că el este cel
care a propus înființarea culturii de lucernă, pe suprafața de
30 de hectare care se afla la dispoziția comisiei locale de
fond funciar. Afirmă că tot el s-a ocupat de distribuirea
lucernei către cetățeni. “Am dat către cetățeni suprafața și
am încasat contravaloarea”. Afirmă în mod clar că el este cel
care s-a ocupat de încasarea banilor de la cetățeni, dar că nu
el este cel care a întocmit tabelele. Spune că banii au fost
încasați pe chitanță, emisă de compartimentul de impozite și
taxe din cadrul Primăriei Dorobanțu. “E o minciună. Banii erau
în casierie”. Nu mai știe despre ce sumă este vorba. Apostol
spune că, la ultima coasă, în septembrie, s-a încasat
contravaloarea pe lucerna semănată pe 20 de hectare, câtă
vreme diferența de 10 hectare a fost restituită
proprietarului, deoarece anterior se făcuse o comasare de
terenuri pentru suprafața totală de 30 de hectare.
Situație explozivă
La acest moment, din datele noastre, situația, la Dorobanțu,
este una explozivă. Crescătorii de animale sunt indignați că
lucerna care trebuia să ajungă în posesia lor, la prețuri
modice, a fost comercializată și prin intermediul țiganilor,
aceștia fiind văzuți, în tot cursul anului trecut, vânzând
baloți de trifoi și cu prețuri de 4 ori mai mari decât cele
stabilite prin votul consilierilor locali. Sunt așteptate
mișcări de stradă astfel încât viceprimarul Jan Apostol să fie
tras la răspundere, inclusiv de natură penală.

