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DOSARUL PRIMARULUI
Vile percheziționate, oameni
devastați de acțiunea DNA.
Imagini în exclusivitate

Cine a fost omul cheie al DNA
în dosarul lui Tudor Pendiuc și
care sunt punctele nevralgice
ale afacerii Publitrans
755 de miliarde! 17 milioane de euro!
Banii piteștenilor dați ca subvenție
în afacerea Publitrans.
Puteau cumpăra 110 autobuze!
Reportaj de presă la DNA București.
Noaptea cea mai lungă în imagini și
declarații de la fața locului.
Aflați cine este procurorul care îl
anchetează pe Tudor Pendiuc și ce alt
om politic din Argeș este anchetat de
același procuror.
Cum a fost tranzacționat apartamentul
de lux al Emei Pendiuc și care este
momentul-cheie al acuzației de șpagă!
De ce s-au certat pesediștii între ei
și cum s-au poziționat taberele după
arestarea președintelui de partid!
Aflați celelalte dosare ale primarului!
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Șefa de cabinet a fost anunțată prin telefon
cu o seară înainte că vine DNA-ul!

Situaţie aparte în cazul fostei șefe de cabinet a primarului Pendiuc – Carmen Lis. Vila în care locuiește actuala
directoare a Biroului de Promovare a Municipiului a fost
percheziţionată, anchetatorii plecând către DNA București cu vreo două pungi de acte și însoţiţi de Carmen Lis.
Aparent, fosta secretară a primarului nu ar fi trebuit să
aibă nimic de-a face cu dosarul Publitrans și - așa cum
avea să iasă la iveală după prima zi a anchetei - nici nu a
avut.
Procurorii au descins de urgenţă acasă la Carmen Lis,
pentru că - în seara de dinaintea percheziţiilor - aceasta
a primit un telefon prin care era infomată că a doua zi
dimineaţă vine DNA-ul. Cel care a ţinut să-i comunice
informaţia cu caracter strict secret este tatăl unui poliţist
care, evident, deţinea date despre operaţiunea pe care o
pregăteau procurorii anticorupţie pentru dimineaţa de
joi. Pusă în faţa dovezilor, Carmen Lis a mărturisit la DNA
București cum s-au derulat lucrurile. A fost lăsată în stare
de libertate, după ce i-au fost confiscate telefoanele în vederea unei studieri mai amănunţite. De asemenea, rămâne de aflat în derularea procesului ce conţineau cele două
pungi de documente găsite în casa fostei șefe de cabinet.
În dosar, Carmen Lis are calitatea de martor.

Acesta este
motivul pentru
care procurorii
au percheziționat
casa și au dus-o pe
Carmen Lis la DNA
București.

Polițistul care a dat
informația către
oamenii primarului
riscă ani buni de
pușcărie.

Ediţie specială realizată de Alin Moraru, Celestina Dobricescu, Edi Vasile, Andreea Șerban, Nadia Ciochină
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Piteștiul sub asaltul perchezițiilor
Perchezițiile au demarat la ora 6 dimineața, desfășurându-se în paralel la 18 locații din Pitești și capitală.

Pentru desfășurarea verificărilor, zeci de investigatori și echipe speciale au împânzit Piteștiul.



Imobilul situat în municipiul Pitești, str. Nicolae Dobrin. Casa
lui Tudor Pendiuc. La venirea anchetatorilor, în casă se aflau primarul și
soţia sa, Gabriela Pendiuc. Percheziţiile au durat aproximativ 5 ore, timp în
care s-a verificat imobilul, automobilele și s-au ridicat acte. Soţia primarului
i-a însoţit în timpul percheziţiei pe unii
dintre anchetatori pentru verificările
făcute în afara casei.



Imobilul situat în municipiul
Pitești, str. Trivale. Casa lui Valentin Vișoiu. Percheziţiile încep la
aceeași oră matinală și la imobilul pe
care patronul de la Conarg îl deţine
pe strada Trivale, în vecinătatea Porţii
Eroilor. În acest caz, verificările nu au
durat mult. O vecină curioasă își dă
cu părerea că nici nu aveau ce găsi.
Valentin Vișoiu locuiește de ani buni
în București, iar în casa din Trivale stă
doar tatăl său, aflat la o etate considerabilă. Bătrânul i-a însoţit
pe anchetatori până la ieșirea din curte.
Imobilul situat în municipiul
Pitești, str. Trivale. Casa lui Gheorghe Văsâi. Peste stradă de casa lui
Valentin Vișoiu, percheziţiile se derulează în paralel, după ce două mașini,
respectiv un Logan al investigatorilor
și o dubă a Jandarmeriei, opresc în
faţa impresionantului imobil aparţinându-i patronului de la Girexim,
Gheorghe Văsâi. În timpul percheziţiilor, și-a făcut apariţia o mașină a
firmei. Un bărbat a adus un set de acte
după care s-a retras înaintea celor care
făceau verificările. Gheorghe Văsâi nu
se afla în imobil, ci la sediul Girexim
unde se desfășurau alte percheziţii. În
jurul prânzului, anchetatorii părăsesc
strada Trivale încărcând în mașină o
cutie de documente.
Imobilul situat în orașul Ștefănești, str. Calea București.
Casa lui Constantin Scarlat. La ora 6:30 liniștea zonei rezidenţiale din Ștefănești în care stă Constantin Scarlat, patronul de la CNCD, este tulburată de intervenţia echipelor DNA.
Omul de afaceri a asistat la toată percheziţia. Anchetatorii nu
au ridicat cine știe ce probe, dar au așteptat însă până în jurul
orei 11:00 semnalul de la București pentru a pleca împreună cu
patronul argeșean.



Imobilul situat în municipiul Pitești, str.
Seneslau. Casa lui Carmen Lis. Omul de
încredere al primarului Pendiuc, șefa Biroului
de Promovare a Piteștiului și fosta șefă de cabinet a edilului, s-a trezit cu investigatorii la ușă

imediat ce s-a făcut lumină. Pe parcursul percheziţiilor, Carmen Lis a fost însoţită de sora sa
și de apărătorul Ion Grigoroiu. La un moment
dat, unul dintre investigatori a dat o fugă până
la sediul DNA Pitești (aflat în apropiere)









Imobilul situat
în
municipiul
Pitești, str. Depozitelor. Sediul social
al Publitrans 2000
SA. Așa cum era de
așteptat, investigatorii DNA au descins la
prima oră și la sediul
Publitrans, accesul în
curtea societăţii de
transport fiind blocat
de momentul zero
până la finalizarea verificărilor. De la Publitrans au plecat spre
DNA București directorul general Manu Rotaru, fostul director
general Aurelian Roman și directorul economic Elena Berinde.
În paralel, percheziţiile s-au desfășurat și la sediile celorlalte societăţi implicate sau având legătură cu dosarul: • Imobilul situat în municipiul Pitești, str. Depozitelor. Sediul social
al CNCD SA. • Imobilul situat în municipiul Pitești, str. Negru
Vodă. Sediul social al Conarg SA și Conarg Real Estate SA.



pentru a xeroxa niște documente. Și în cazul
vilei din str. Seneslau, verificările au durat câteva ore bune. Abia după prânz, echipajele au
părăsit casa cu două pungi mari de documente,
iar Carmen Lis a fost urcată în mașinile DNA
pentru a fi dusă la București.
Aceeași oră 6:00, alte case percheziţionate:
• Imobilul situat în municipiul Pitești,
str. Zimbrului. Casa lui Constantin Ion.
Consilierul primarului Pendiuc a primit vizita
investigatorilor și i-a însoţit pe aceștia la DNA
București. • Imobilul situat în municipiul
București, str. Aron Cotruș. Casa lui Barbu
Florin Șerban. Asociatul lui Valentin Vișoiu în
afacerea imobiliară Quadra Place a avut parte
de același tip de vizită la orele dimineţii și i-a
însoţit pe investigatori în birourile anticorupţiei, de unde avea să plece cu mandat de reţinere.

 Imobilul situat în municipiul Pitești, str. Victoriei, nr. 24.
Sediul Primăriei Municipiului
Pitești. Edilul Tudor Pendiuc
a fost cel care l-a anunţat telefonic pe secretarul Primăriei Iosif
Cerbureanu cu privire la venirea
DNA-ului, în vreme de directorul Dănuţ Teodorescu, chemat
de cei care asigură paza instituţiei, l-a sunat la rândul domniei
sale pe viceprimarul Cornel Ionică și i-a comunicat că trebuie
să vină de urgenţă în Primărie.
Mandatul privind percheziţiile a
vizat birourile primarului Tudor
Pendiuc și al viceprimarului Cornel-Constantin Ionică. Câteva ore
bune, accesul în instituţie a fost
restricţionat, permiţându-se doar
dreptul cetăţenilor care aveau de

plătit taxe și impozite la biroul
din subsolul imobilului. Cel mai
mult a durat percheziţia din biroul
primarului Pendiuc, acolo unde
investigatorii au verificat cu minuţiozitate fiecare document, de la
dosarele de lucru la cărţi de vizită.
Surse din cadrul Primăriei
susţin că edilul avea obiceiul
de a-și nota pe bileţele toate
sarcinile pe care le dădea celor din echipa sa și că bileţelele respective lăsate pe birou
au stârnit fără doar și poate
interesul anchetatorilor.
În timpul acestor ore, viceprimarul Cornel-Constantin Ionică
a așteptat cuminte pe holurile instituţiei să se apuce anchetatorii și
de biroul său, acolo unde îi fusese
– încă de la prima oră - restricţi-

onat accesul prin sigilarea încăperii. A semnat mapa și a coordonat
ședinţa de consiliul local având
permanent în spate reprezentanţi
ai DNA și jandarmi. În ceea ce privește actele ridicate, opisul iniţial
indica documente privind Publitransul, documente care în bună
parte mai fuseseră transmise către
DNA pe toată durata instrumentării dosarului. Într-un mare final,
la aproape 12 ore de la demararea
percheziţiei, echipele DNA au
încărcat în mașini o mulţime de
documente și au plecat spre București împreună cu Emilian Nichita, directorul executiv al Direcţiei
Tehnice și de Urbanism, șeful comisiei de licitaţie în afacerea Publitrans. Viceprimarul Ionică a rămas singurel să conducă instituţia.



Imobilul situat în municipiul Pitești, b-dul I.C Brătianu. Sediul social al Girexim Universal SA. Una dintre
cele mai lungi percheziţii, finalizată târziu după-amiază a fost
cea de la birourile omului de afaceri Gheorghe Văsâi, birouri
aflate la Girexim Universal. Anchetatorii au poposit ore bune
pentru verificările specifice și au plecat spre București atât cu
documente, cât și cu patronul argeșean. Acesta a părăsit Piteștiul într-un Logan, încadrat de doi oameni ai legii.
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DNA București – sub imperiul audierilor, al mandatelor și al dubelor
Valentin Vișoiu a fost primul
dintre inculpaţi care a ajuns la
sediul DNA București, undeva în
jurul orei 9:00 dimineaţa. Zvonurile au împânzit rapid presa și
judeţul. Cea mai speculată: că ar
fi fost adus direct din Monacco.
Omul de afaceri argeșean a intrat
în fash-urile aparatelor, vizibil
afectat, în sediul Anticorupţiei din
Capitală.
Îi urmează la scurt timp Emanuela Pendiuc. „Au dus-o pe fata
primarului!” „De ce au dus-o pe
Ema acolo?” „Păi, apartamentul
era pe numele ei”, vin valurile de
întrebări și răspunsuri.
Momentul corespunde în Pitești cu ieșirea din casă a lui Tudor
Pendiuc. Înconjurat de echipele
speciale, primarul a dat declaraţii
scurte presei adunată buluc, zâmbind și anunţând că nu are emoţii.
Avea să fie dus la sediul Primăriei
pentru îndeplinirea procedurilor
privind ridicarea documentelor
din instituţie. După nici 20 de minute, mascaţii își trăgeau cagulele
pe faţă și porneau motoarele mașinilor. Tudor Pendiuc a ieșit din

Primărie mai puţin încrezător.
Nu-l ajută nici publicul amestecat
printre ziariști. Unii aplaudă, alţii
strigă „Așa îţi trebuie!” „Ai furat!” „Acum e bine, mă?” „Bravo,
băieţi!” Se pot recunoaște printre
cetăţenii agitaţi și câţiva dintre
contestatorii vechi ai primarului.
Tudor Pendiuc ridică din umeri
și declară scurt: „Nu știu de ce
m-au luat, dar în stadiul actual de
dezvoltare a României ne putem
aștepta la orice. Nu știţi că vine
turul doi al alegerilor prezidenţiale?!”. Mașinile demarează în trombă spre București, unde ajung
după ora 12:30. Primarul este înconjurat de presa naţională, face
declaraţii scurte pe aceeași linie ca
la Pitești.
La scurt timp sunt aduși unul
câte unul: omul de afaceri Constantin Scarlat, directorul Carmen
Lis, consilierul Ion Constantin,
reprezentanţii Publitrans, omul de
afaceri Gheorghe Văsâi, directorul
Emilian Nichita. Își fac apariţia
unul câte unul și avocaţii. Audierile se anunţă lungi, presa stă buluc
în faţa ușii DNA.

 Primul mandat de reţinere a fost emis pe numele Emanuelei Pendiuc. Puţin după ora 20:00, fiica primarului a fost scoasă din sediul DNA
și dusă în arest preventiv.
 Al doilea moment tensionat al serii l-a avut ca protagonist pe
omul de afaceri Valentin Vișoiu. Pe chipul patronului argeșean se putea
citi lesne șocul de a fi într-o postură de neimaginat având în vederea
imaginea sa impecabilă de până acum. Momentul devine și mai ciudat
în clipa în care Valentin Vișoiu este urcat într-un model vechi de ARO,
cu gratii la geam și este transportat către centrul destinat reţinerilor preventive.
 La nouă ore jumătate după ce a călcat în sediul DNA, primarul
Tudor Pendiuc a ieșit cu mandat de reţinere. Și-a tras cu grijă mânecile de la geacă peste cătușe. Este auzit declarând în rumoarea provocată
de agitaţia jurnaliștilor: „O minciună mai mare nu există în România!”.
Conform surselor judiciare, Tudor Pendiuc nu a dat nicio declaraţie în
faţa procurorilor DNA, prevalându-se de prevederile legale care îi permit să refuze.
 A urmat mandatul emis pe numele patronului CNCD Constantin
Scarlat și ieșirea acestuia din DNA București. Patronul care a doua zi își
aniversa ziua de naștere era de nerecunoscut. Starea de sănătate și psihicul după ore de anchetă lăsau să se întrevadă dărâmarea.
 Omul de afaceri Florin Barbu, asociatul lui Valentin Vișoiu, a părăsit de asemenea sediul DNA București cu mandat de reţinere fără a
da declaraţii.
 Rând pe rând au ieșit (de această dată, în libertate) reprezentanţii
conducerii Publitrans în frunte cu directorul Manu Rotaru, fostul consilier al primarului Ion Constantin, directorul Biroului de Promovare
Carmen Lis și angajaţi luaţi pe zi la audieri.
 Mult după miezul nopţii, Gheorghe Văsâi, cu mandat de reţinere, a
plecat la rândul domniei sale în arest preventiv. Până la momentul în care
a ajuns la DNA omul de afaceri nu ceruse asistenţa niciunui avocat. Procurorii au propus să îl apere un avocat din oficiu și abia în acel punct Gheorghe Văsâi s-a orientat totuși către unul dintre apărătorii argeșeni prezenţi
în sediul DNA pentru ceilalţi inculpaţi și anume către Bogdan Dorcea.

Noaptea cea mai lungă la Tribunalul București
După amiaza zilei de vineri a mutat
scena evenimentelor la Tribunalul București, acolo unde s-a judecat solicitarea procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile. Procesul a început
după ora 18:00, iar decizia a venit după
ora 1:00 noaptea.
Lucrurile s-au tensionat însă de
la începutul ședinţei, după ce omului
de afaceri Constantin Scarlat i s-a făcut rău în sala de judecată. Martorii la
eveniment povestesc că în momentul
în care și-a văzut fiica îndreptându-se
spre el, patronul de la CNCD a suferit
o criză asemănătoare unui atac. Echipajele de urgenţă chemate la faţa locului
l-au transportat pe Constantin Scarlat
la Spitalul Universitar București unde i
s-au acordat primele îngrijiri medicale.
Alături de domnia sa în spital au fost
membri ai familiei și primarul orașului
Ștefănești, Dorin Bărbuceanu, prieten de

peste 20 de ani al lui Constantin Scarlat.
De la Spitalul Universitar, Constantin
Scarlat a fost mutat pentru investigaţii de
specialitate la „Bagdasar Arseni”, acolo
unde medicii nu au confirmat diagnosticul iniţial de comoţie cerebrală, motiv
pentru care în jurul orei 3:00 dimineaţa (când mandatul domniei sale fusese
deja emis de instanţă pentru 29 de zile)
echipajul de jandarmi - care s-a aflat permanent după domnia sa în spitale - l-a
însoţit către centrul de arest preventiv.
În timpul ședinţei de judecată, mandatele de reţinere valabile 24 de ore au
expirat, context în care oricare dintre
învinuiţi putea părăsi sala. Nu era de
așteptat să o facă vreunul cu scopul de
a pleca din instanţă până la pronunţarea
judecătorilor pe tema arestului preventiv pentru 29 de zile.
Soţul Emei Pendiuc și sora acesteia
Ariana au stat ore întregi lângă Tribu-

nalul București așteptând cu sufletul la
gură sentinţa judecătorilor privind cei
doi membri ai familiei puși sub acuzare.
Valentin Vișoiu a ieșit la un moment dat pentru a vorbi cu soţia
sa și cu prietenii care așteptau, de
asemenea, lângă Tribunal. Omul
de afaceri le-a declarat redactorilor „Ancheta” prezenţi la faţa
locului că și-a dorit să-și vadă
apropiaţii și că speră în verdict
pozitiv în sensul neprelungirii
măsurii de arest preventiv. „La
acest moment, ne-a expirat
ordonanţa, dar o să mai dureze
o oră-două până la pronunţare.
Sperăm să fie bine. Domnului
Scarlat i s-a făcut rău. I s-au
încleștat mâinile din ce am văzut
și a și leșinat. Așteptăm să vedem
ce urmează.”

Verdictul avea să vină într-adevăr
mult după miezul nopţii. Primarul Tudor Pendiuc și toţi cei trei oameni de
afaceri piteșteni au rămas prin decizia
instanţei în arest preventiv. În cazul edilului, dincolo de argumentaţia clasică
aferentă pericolului social în cazuri de
corupţie, procurorii au folosit ca argument în motivarea cererii faptul că edilul
a avut acces la informaţii privind derularea anchetei și a operaţiunilor DNA, cu
referire direct la telefonul prin care fosta sa șefă de cabinet Carmen Lis a fost
anunţată de percheziţiile ce urmau a fi
desfășurate. Acest episod care s-a dorit
probabil un ajutor s-a întors ca un boomerang împotriva primarului, fiind
folosit de procurori pentru a convinge
judecătoarea că primarul nu poate fi lă-

sat în libertate dacă se dorește o instrumentare corectă a anchetei.
Ema Pendiuc și asociatul lui Vali
Vișoiu, omul de afaceri Florin Barbu, au
părăsit în libertate sediul Tribunalului,
fiind așteptaţi și întâmpinaţi de familii
și prieteni.

ZVON DE ULTIMĂ ORĂ: Potrivit unor informații neconfirmate oficial, Tudor
Pendiuc ar împărți în arestul preventiv aceeași celulă cu Mircea Băsescu.
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La începutul anilor 2000, pe străzile Piteștiului domnea un adevărat
haos în ceea ce privește transportul în comun, serviciu prestat în paralel de
cele câteva hârburi ale societăţii Publitrans și mai multe firme de maxi-taxi.
În condiţiile în care șoferii de maxi-taxi ajunseseră să pună în pericol vieţile
călătorilor, lansându-se în adevărate curse de raliu pentru a ajunge primii
în staţii, iar piteștenii cereau cu insistenţă un transport public civilizat, în
anul 2006 conducerea Publitrans, societate aflată în portofoliul Primăriei,
a solicitat administraţiei locale găsirea de soluţii pentru suplimentarea parcului auto. Ideea cooptării unui partener privat în afacerea transportului în
comun din Pitești a fost pusă pe tapet pentru prima dată de către Aurelian
Roman, directorul de atunci al Publitrans, în cadrul ședinţei Consiliului de
administraţie al societăţii din data de 7 februarie 2007. Participant la ședinţa respectivă în calitate de conducător al serviciilor publice locale, primarul
Tudor Pendiuc a susţinut deschis această soluţie. Potrivit procurorilor DNA,
cu această ocazie edilul „a exclus posibilitatea achiziţionării de autobuze de
către Consiliul Local, precum și cumpărarea mijloacelor de transport în leasing”, arătând că executivul nu are atâţia bani și menţionând care ar trebui
să fie următorii pași în vederea asocierii cu un partener privat, începând cu
reevaluarea activelor și elaborarea caietului de sarcini în vederea organizării unei licitaţii. Mai mult decât atât, procurorii susţin că Tudor Pendiuc
ar fi sugerat conducerii Publitrans că „operatorilor privaţi ar trebui să li se
impună să nu participe la această licitaţie prin condiţiile restrictive cuprinse
în caietul de sarcini. Din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă că Tudor
Pendiuc făcea referire la operatorii privaţi care, la acel moment, efectuau
transport public local în regim de maxi-taxi” – se arată în documentele de
anchetă. Din acel moment s-au pus practic bazele realizării parteneriatului
public-privat, prin hotărârea CA al Publitrans și, ulterior, prin hotărârea
Consiliului Local.
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DNA investighează privatizarea Publitrans

CELESTINA DOBRICESCU Publitrans. Aceleaşi surse din cadrul DNA au

Una dintre cele mai controversate privatizări ale
acestui an a fost, fără doar şi poate, cea serviciului de transport public local, Publitrans. Preluarea
acestei societăţi comerciale de către magnatul
Gheorghe Văsâi şi de către CNCD a fost făcută
cu cântec, după cum sunt de părere surse
avizate din cadrul DNA Piteşti. Procurorii de la
Anticorupţie studiază, începând de săptămâna
trecută, ceea ce se numeşte generic privatizarea

Contract fictiv?
Dosarul care a ajuns pe mâna
procurorilor de la DNA Piteşti şi
care vizează privatizarea Publitrans
pare să fie unul lejer, susţin aceleaşi
surse avizate. Magistraţii de la

lăsat să se înţeleagă faptul că, imediat după ce
va lua sfârşit campania electorală, nume
importante vor începe să dea cu subsemnatul în
faţa magistraţilor, asta după ce în cursul
săptămânii trecute au fost chemate la audieri
persoane angajate în cadrul unităţii de monitorizare a serviciilor publice ale municipalităţii
locale, serviciu care se află sub directa coordonare a secretarului general al Primăriei Piteşti,
Iosif Cerbureanu.

Anticorupţie s-au sesizat în ceea ce
priveşte metodele de privatizare a
transportului public local şi,
săptămâna trecută, au fost demarate deja audieri în acest sens.
Conform surselor avizate, mai
multe persoane angajate la uni-

F

tatea de monitorizare a serviciilor
publice au dat deja cu subsemnatul
în faţa procurorilor de la
Anticorupţie. Sunt vizate mai
multe aspecte din ceea ce a însemnat privatizarea Publitrans, începând de la modalitatea în care s-

a desfăşurat licitaţia, până la
tipărirea unor bilete de călătorie
nefiscale care nu au serie şi număr.
Aceleaşi surse acreditează ideea
conform căreia la dosar se află şi un
contract de asociere presupus
fictiv, altul decât cel făcut public în
Consiliul Local. De asemenea,
subvenţiile pe care administraţia
locală le bagă din banii contribuabililor în buzunarele oamenilor de
afaceri Gheorghe Văsâi şi Constantin Scarlat constituie un alt aspect
de investigare a procurorilor de la
Anticorupţie, iar în funcţie de ce
anume vor constata, aceştia urmează să stabilească dacă va fi cazul
sau nu să-şi decline competenţa.
Spunem asta, pentru că la dosar
sunt şi suspiciuni vizavi de
comiterea unor grosolănii în acte,
infracţiune care nu intră în
competenţa DNA, ci a parchetelor

teritoriale. Este suficient să
amintim aici faptul că subvenţiile
au crescut absolut „generos“ de la
două miliarde la aproximativ opt
miliarde, de când Publitransul a
fost preluat de magnaţii Văsâi şi
Scarlat. Preluarea serviciului de
transport public local de către cei
doi oameni de afaceri s-a făcut
aproape gratis, asta în condiţiile în
care achiziţionarea autobuzelor
noi, marca BMC, nu s-ar fi făcut cu
banii business-manilor, ci cu
avansurile date de administraţia
locală, mai spun sursele noastre.
Acesta din urmă constituie un alt
motiv de cercetare a magistraţilor
de la DNA. Subvenţiile de miliarde
care vin din bugetul municipalităţii
ar fi banii pentru leasing destinaţi
celor 80 de autobuze luate de oamenii de afaceri, aspect care a fost
sesizat şi cu ocazia şedinţelor din
Consiliul Local. Nu în ultimul
rând, impunerea biletelor cu două
călătorii a născut diferite speculaţii
la nivel de Consiliu Local, precum
şi scumpirea cu 22% a tarifelor de
transport, fapt ce a dus la o
concluzie unanimă, aceea că legea
transportului public local o fac conform vocilor din CL - oamenii
de afaceri Gheorghe Văsâi şi Constantin Scarlat. Sursele avizate din
cadrul DNA Piteşti nu exclud
posibilitatea existenţei în dosarul
Publitrans a unor fapte mai grave
de corupţie decât cele care se
întrevăd - adică suspiciunile
traficului de influenţă, la
momentul privatizării societăţii.

l f Ancheta
lDi i iAîn iinstituţii
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20 noiembrie 2008. Ancheta anunța în exclusivitate
demararea dosarului DNA privind afacerea Publitrans
ANCHETA
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Fiscul acuză matrapazlâcuri economice
în parteneriatul de la Publitrans
ADI ILINCA meroase semne de întrebare. Din acest
motiv, conducerea Finanţelor Publice Argeş
Despre parteneriatul dintre societatea de a decis să declanşeze un amplu control la
transport subordonată Primăriei şi firmele Publitrans, timp de două luni actele
asociate CNCD şi Girexim au existat încă de contabile şi documentele privind asocierea
la momentul semnării contractului nu- fiind luate la puricat de inspectorii fiscali.

Raportul preliminar întocmit în urma
verificărilor a fost înaintat Primăriei, în
calitate de asociat în societatea de transport
public, acesta conţinând numeroase elemente cel puţin suspecte din punctul de
vedere al organelor de control.

că partenerii privaţi nici nu erau
obligaţi să îşi împartă profitul din
inspecţiile periodice, pentru că
au intrat în asociere doar cu 80 de
autobuze, şi nu cu toate afacerile
pe care le controlează. Mai mult,
în răspunsul formulat împotriva
constatărilor făcute de Fisc se
precizează că era normal ca
Publitrans să împartă banii din
ITP-uri cu asociaţii, întrucât
societatea publică a intrat cu totul
în asociere şi, în plus, tot împreună
au suportat şi cheltuielile cu
modernizarea staţiei de inspecţii
tehnice periodice a Publitrans.

Suspiciuni privind
evaluarea bunurilor
Publitrans

Amortizare preferenţială Subvenţii omise
a investiţiilor
din calculul TVA
Una dintre neregulile semnalate
de inspectorii de la Finanţe se referă la amortizarea investiţiilor
celor doi asociaţi, Publitrans şi
CNCD-Girexim, în raport precizându-se că aceasta a fost făcută
Î

Semne de întrebare a ridicat şi
modul de calcul al TVA, inspectorii
fiscali susţinând că operatorul de
transport public a omis să introducă în baza de impozitare subvenţiile pe care Publitrans 2000 SA

În urma controlului efectuat,
s-a constatat o diferenţă de aproximativ 145.000 de euro între valoarea bunurilor societăţii locale
Publitrans stabilită în urma evaluării făcute în vederea asocierii şi
taxei pe valoare adăugată nu s-a asociaţi.
Drept
răspuns, cea consemnată în contractul cu
făcut, pentru că nu se putea şti conducerea Publitrans afirmă că CNCD-Girexim. Situaţia lasă loc
dinainte câte bilete şi abonamente nu a făcut altceva decât să re- speculaţiilor potrivit cărora la
specte contractul de asociere, care momentul semnării înţelegerii
vinde societatea în fiecare lună.
prevede ca orice venituri şi societatea publică ar fi declarat o
cheltuieli să fie împărţite între valoare mai mică a bunurilor
Banii pe rablele
asociaţi conform cotelor stabilite. pentru ca partenerii privaţi să
poată lua o bucată mai mare de
Publitrans, împărţiţi
caşcaval din societatea de transPublitrans împarte
frăţeşte cu patronii
port public. Suspiciunile sunt

i

it il di ITP i

Septembrie 2010. Dosarul Publitrans revine în atenție, Fiscul
descoperind mai multe nereguli în parteneriatul public-privat.

Afacerea „Autobuzul” a ajuns în cercetare penală

DOSARUL

PUBLITRANS
Eu nu pot declara decât că - dacă într-adevăr se
demonstrează că s-a încălcat într-un fel sau altul
legea - cei care au greșit trebuie să răspundă!”

– declara primarul Tudor Pendiuc, în exclusivitate pentru „Ancheta”, în anul 2012 referitor la
ancheta DNA privind contractul Publitrans-CNCD-Girexim.

Cum s-a pregătit
caietul de sarcini?
Lucrurile s-au mișcat destul de repede, în sensul că în doar trei luni documentaţia privind organizarea licitaţiei era deja
întocmită de o comisie din care făceau
parte Elena Berinde (director economic în
cadrul Publitrans), Manuel Rotaru (la vremea respectivă director tehnic), Aurelian
Găvănescu și Florică Tutunaru. Potrivit
procurorilor, Publitrans a înaintat documentaţia pentru licitaţie – constând în fișa
de date a asocierii, caietul de sarcini, formularele tipizate aferente documentaţiei,
precum și forma cadru a contractului de
asociere – Consiliului Local Pitești la sfârșitul lunii mai, primarul Tudor Pendiuc
desemnându-i pe consilierul său personal
Ion Constantin, pe Lucia Ivan, șefa biroului de monitorizare a serviciilor publice
din Primăria Pitești și, ulterior, pe Teodor Cărămizaru, de asemenea consilier
al edilului, să analizeze documentaţia și,
eventual, să facă observaţii și modificări.
În declaraţia dată în faţa anchetatorilor,
Cărămizaru a precizat că primarul Tudor Pendiuc l-ar fi chemat într-o seară
în biroul său și i-ar fi cerut să modifice
documentaţia în așa fel încât să fie elimiIon răspunde cu funcţia pentru
cea mai
naţiPetre
„operatorii
incomozi”,
oferindu-i în
discutabilă achiziţie a Poliţiei Comunitare
schimb un post-cheie în cadrul asocierii:
„Numitul Pendiuc Tudor i-a făcut o ofertă
martorului, în sensul de a ocupa o funcţie
importantă în cadrul viitoarei asocieri cu
scopul de a obţine venituri suplimentare:
«Să te duci să verifici cum merge treaba
în asociere, să mai iei și dumneata ceva»”
– se arată în documentele DNA. Refuzul
consilierului Cărămizaru de a se conforma
doleanţei edilului a avut drept consecinţă scoaterea sa din ecuaţia afacerii Publitrans, din acel moment cel care s-a ocupat
exclusiv de analiza și adnotările caietului
de sarcini fiind celălalt consilier al primarului, Ion Constantin. Forma iniţială a
contractului-cadru propus de Publitrans
prevedea – după cum arată procurorii –
ca societatea din subordinea primăriei să
intre în asociere cu o cotă de 51% la beneficii și pierderi, după modificările operate
cota urmând să fie stabilită prin negociere
cu câștigătorul licitaţiei. O altă modificare
semnificativă a constat în obligaţia ofertanţilor de a deţine la momentul licitaţiei
autobuzele, cu titlu de proprietar.

Poliţia a început ancheta în afacere
ea Publitrans
Oamenii de afaceri care au bătut palma cu administraţia locală au dat cu
aPenale
făcutcare
să
subsemnatul săptămâna trecută în faţa unui ofiţer alGuvernul
Biroului Cercetări
anchetează controversatul parteneriat al transportuluidispară
public din Piteşti,
la audieri
74
miliarde
din
fiind chemaţi şi angajaţii Primăriei implicaţi în semnarea contractului. Cercetările au
bugetul
Primăriei Piteşti
fost demarate după ce anul trecut un raport al Finanţelor
Publice consemna
anumite nereguli legate de înţelegerea dintre municipalitate şi partenerii privaţi, dar
şi în urma unei plângeri depuse de un fost angajat al administraţiei locale.

Anul trecut, Direcţia
Finanţelor Publice Argeş a întreprins un amplu control la
Publitrans, oamenii Fiscului
stând pe capul societăţii
piteştene de transport în
comun timp de două luni. Au
fost luate la verificat mai multe
documente, iar la finalul controlului raportul întocmit a
fost trimis şi către Primărie ca
parte contractantă în asocierea
cu Publitrans-Girexim-CNCD.
Concluziile finanţiştilor au scos
în evidenţă mai multe aspecte
care au ridicat semne de
întrebare, drept care, după ce
a fost adus la cunoştinţa consilierilor locali, raportul a ajuns
i
d l
h

lemelor semnalate de
inspectorii Fiscului. La puţin
timp, un fost angajat al
Primăriei care a lucrat la întocmirea caietului de sarcini
pentru contractul public-privat
dintre administraţia locală şi
Publitrans-Girexim-CNCD a
făcut o serie de dezvăluiri în faţa
oamenilor legii, semnalând
faptul că s-a comis o mulţime
de nereguli pentru semnarea
contractului.

Încolonaţi
la sediul poliţiei
Între timp, dosarul Publitrans a ajuns la Biroul de
Cercetări Penale din cadrul
Poliţiei Piteşti, unde a fost

dintre cei implicaţi în afacerea
transportului public de
persoane din Piteşti s-au
încolonat la sediul poliţiei
municipale, fiind chemaţi să
dea cu subsemnatul. N-au lipsit
de la întâlnirea cu ofiţerul
desemnat să se ocupe de dosar
nici partenerii privaţi, ca pionicheie ai unuia dintre cele mai
bănoase businessuri de pe
meleagurile argeşene. Printre
cei chemaţi, s-au mai numărat
secretarul Primăriei Iosiv Cerbureanu, consilierul personal al
primarului Tudor Pendiuc, Ion
Constantin, Emilian Nechita directorul executiv al Direcţiei
Tehnice şi de Urbanism - şi
Lucia Ivan - şefă a departamentului de Monitorizare din
cadrul administraţiei publice.

Referitor la acest aspect,
managerul de la CNCD, Constantin Scarlat, ne-a declarat:
„Am fost chemat la Poliţie să
dau o declaraţie cu privire la o
reclamaţie depusă împotriva
mea şi a altor persoane. Eu
vorbesc doar în numele meu şi
atât. Pe acea persoană care a
depus plângerea nu am văzuto şi nu am discutat cu ea în viaţa mea. Am răspuns solicitării
şi cred că s-au lămurit problemele. Despre controlul de la
Finanţe mai multe poate să
vă spună Manuel Rotaru de la
Publitrans. A fost în ograda
lui, nu a mea. Nu înţeleg de ce
se tot bate monedă pe acel
contract public privat care, din
punctul meu de vedere, a fost
încheiat în condiţiile legii.”

Februarie 2011. Ancheta dezvăluia, din nou în exclusivitate,
preluarea cercetărilor în afacerea Publitrans de către Poliție
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Cum s-a derulat licitația?
Procedura de licitaţie publică deschisă a fost lansată la începutul lunii august
2007, fiind desemnaţi să facă parte din
comisia de evaluare a ofertelor Emilian
Nechita, actualmente director al Direcţiei
Tehnice și de Urbanism din cadrul Primăriei Pitești, Cristian Gentea, Ion Constantin, Lucia Ivan, Gheorghe Codrescu, Daniel Florea, și Mihaela Tănase-Marinescu.
Ofertele au fost deschise pe 5 septembrie,
la licitaţie participând patru competitori:
Amic Transport SRL, Compania de Transport Intern și Internaţional București, și
asocierile Autotehnic SRL-Dunărea SA
și CNCD-Girexim Universal. Cinci zile
mai târziu, asocierea CNCD-Girexim era
declarată câștigătoare, însă licitaţia nu s-a
finalizat, deoarece unul dintre perdanţi,

Licitația pentru desemnarea viitorului partener de afaceri al Primăriei punctul zero al unui dosar care i-a bulversat viața lui Tudor Pendiuc
Autotehnicul celebrului pe-atunci Bebe
Roată, patron de maxi-taxi, a contestat
procedura, considerându-se nedreptăţit,
pentru că oferta sa nici măcar nu fusese
deschisă pe motiv că asociatul Dunărea
SA nu depusese la rândul său garanţia de
participare. Câţiva ani mai târziu, Garda
Financiară Argeș avea să constate că, în
realitate, și în cazul celeilalte asocieri doar
Girexim Universal depusese garanţia de
participare, deși societăţile Autotehnic și
Dunărea SA fuseseră eliminate din start
tocmai din acest motiv. Comisia de rezolvare a contestaţiilor a admis solicitarea
firmei Autotehnic, președintele comisiei,
avocatul și consilierul liberal Radu Perianu, la vremea respectivă argumentând
decizia astfel: „Am considerat că au fost
aplicate greșit anumite proceduri. Comisia de evaluare va trebui acum să analizeze
ofertele tehnico-economice ale asociaţiilor CNCD-Girexim și Autotehnic-Dunărea pentru a stabili care este cea mai bună”.
Într-adevăr, licitaţia a fost reluată, însă rezultatul a fost același, pe 4 octombrie CNCD-Girexim fiind desemnat ofertant câștigător. Potrivit procurorilor anticorupţie,
atât în cazul primei sesiuni de deschidere a
ofertelor, cât și în cel al reluării procedurii,
nu au fost prezenţi toţi membrii comisiei
de evaluare, deși semnăturile lor apar pe
ambele documente. Mai mult decât atât, se
pare că secretarul comisiei, Florică Tutunaru, nici măcar nu a fost convocat. O altă
abatere semnalată de anchetatori constă în
faptul că, potrivit raportului final al procedurii, „asocierii formate din societăţile
CNCD și Girexim Universal nu i-a fost
acordat un punctaj”, deși oferta asocierii
Autotehnic-Dunărea a fost evaluată cu 57
de puncte. În aceste condiţii, specialiștii
DNA au concluzionat că „determinarea
ofertantului câștigător nu s-a realizat prin
stabilirea și compararea punctajelor factorilor de evaluare, ci printr-un proces de
eliminare a contracandidaţilor ca urmare
a neîndeplinirii criteriilor prestabilite”.

DNA suspectează că
licitația s-a câștigat în
baza unui contract fictiv
Una dintre hibele parteneriatului
public-privat pentru transportul public
piteștean identificate de procurori se referă la îndeplinirea de către asocierea CN-

CD-Girexim a condiţiei de a fi proprietarul celor 80 de autobuze cu care a câștigat
licitaţia. Potrivit DNA, partenerii privaţi ai
Publitrans ar fi prezentat în cadrul ofertei
un contract de vânzare-cumpărare fictiv,
datat 24 mai 2007. Prin acest contract,
compania turcă BMC Truck & Bus SA
se angaja să livreze societăţii CNCD 80
de autobuze în termen de 120 de zile, în
schimbul sumei de 13,6 milioane de euro.
Partea interesantă este că, deși firma turcă
a trimis facturile către CNCD în perioada
21 ianuarie – 4 martie 2008, societatea piteșteană a emis facturi către firma de lea-

Contractul prezentat în licitație
prin care asocierea Girexim-CNCD
garanta proprietatea autobuzelor

sing la sfârșitul anului 2007, deci înaintea
primirii facturilor. Astfel, procurorii au
concluzionat că CNCD deţinea autobuzele
în baza unui contract de leasing și nu era
proprietarul acestora la data semnării contractului de asociere în participaţiune cu
Publitrans, respectiv 22 februarie 2008, la
doar patru zile după momentul tranzacţiei
apartamentului despre care anchetatorii
susţin că ar fi fost oferit cu titlul de mită
primarului Pendiuc.

EDIȚIE SPECIALĂ ANCHETA
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Totul despre afacerea care l-a trimis pe Tudor Pendiuc după gratii

755 de miliarde! 17 milioane de euro! Banii
piteștenilor dați ca subvenție în afacerea
Publitrans. Puteau cumpăra 110 autobuze!
13.600.000 euro
PRIMĂRIA
PITEŞTI

17.000.000 euro
CNCD-GIREXIM

1.253.715 euro

BMC TRUCK
& BUS SA

unei prevederi din contract, ba chiar să
desfiinţeze contractul dat fiind faptul că
CNCD și Girexim nu erau proprietarele celor 80 de autobuze și, prin urmare,
aportul lor la capitalul asocierii era practic zero. Cu toate acestea, în fiecare lună
primăria deconta celor două firme în medie aproximativ 7-8 miliarde de lei vechi
lunar ca subvenţie, doar 10% din acești
bani acoperind reducerile și gratuităţile
la abonamentele populaţiei, grosul sumei
fiind destinată cheltuielilor materiale și
amortizării costurilor investiţiei în noile
autobuze. Mai mult decât atât, procurorii
susţin că de fapt CNCD și Girexim nu ar fi
plătit 13,6 milioane de euro pentru cele 80
de autobuze, ci doar aproximativ 12 milioane de euro, în condiţiile în care de la
BMC Truck & Bus SA s-au întors în conturile celor două firme 1,25 milioane de
euro sub formă de comision, iar 340.000
de euro reprezentau valoarea contractului
de service. „Prin prezentarea valorii de
51.000.000 lei, echivalentul a 13.600.000
euro necorectată cu valorile de mai sus,
CNCD SA și Girexim Universal SA au de-

Deşi a părut a se strecura permanent prin urechile acului în
faţa diferitelor suspiciuni şi plângeri formulate pe seama unor
eventuale fapte de corupţie, primarul Tudor Pendiuc a
reintrat în atenţia procurorilor piteşteni, care au deschis din
nou, de data aceasta cu dosar şi număr, Cutia Pandorei
numită privatizarea Publitrans. Anchetatorii caută, chiar în
această perioadă sensibilă din punct de vedere electoral, să
afle modul în care o parte din subvenţiile acordate din bugetul local pentru transportul persoanelor cu probleme sociale
ar fi fost folosită în cu totul alte scopuri decât cel declarat, şi
anume pentru diverse cheltuieli curente şi pentru amortizarea
unui număr semnificativ de autobuze.
Semnarea - în urmă cu aproximativ pau ani - a contractului public-privat de
ociere între Primărie (ca acţionar unic al
blitrans) şi patronii de la CNCD-Girex, pentru administratrea serviciului de
nsport public în comun, a ridicat de-a lunl timpului multe semne de întrebare şi nu
ost ocolită de acuzaţii care mai de care mai
ninoase. Dincolo de suspiciunile şi
cuţiile legate de criteriile pe care au fost
se cele două firme private pentru a împărţi
cerea de transport public, alte acuzaţii au
at modul în care banii plecaţi din fondurile
unicipalităţii şi, implicit, din buzunarul
tăţenilor nu şi-ar fi atins scopul de a
bvenţiona transportul persoanelor defarizate din punct de vedere social, ci ar fi
st folosiţi pentru operaţiuni financiare şi
ntabile menite să avantajeze partenerii
vaţi din cadrul afacerii Publitrans.

chema subvenţiilor –
anchetată” iniţial de
onsilierii opoziţiei...

PUBLITRANS
Așadar, începând cu data 22 februarie 2008, transportul în comun piteștean
intră oficial sub incidenţa parteneriatului
dintre societatea din subordinea Primăriei și firmele deţinute de Valentin Vișoiu și
Constantin Scarlat, pe de o parte, și Gheorghe Văsâi, pe de altă parte. Conform
contractului semnat de părţile implicate,
Publitransului i-a revenit, în urma negocierii cotei de participare la profit și pierderi, doar 24,92% din afacere. După parafarea parteneriatului public-privat, din
bugetul local al Piteștiului au început să se
scurgă în conturile asocierii CNCD-Girexim sume impresionante de bani cu
titlul de subvenţii, deși la vremea respectivă cele două firme partenere nu erau
proprietarele autobuzelor, lucru sesizat
de altfel și de către o angajată a Primăriei, care într-o informare a semnalat faptul
că „a fost încălcată legislaţia cu privire la
desemnarea operatorului economic și a
solicitat necesitatea unui control financiar
contabil”. Potrivit procurorilor DNA, ar
fi trebuit ca primăria să diminueze cota
de profit a partenerilor privaţi, conform

Publitrans - transportul primarului
Pendiuc către Anticorupţie

Până la data semnării contractului de

terminat creșterea artificială a subvenţiei
prin cheltuieli de amortizare mai mari cu
6.256.981,82 lei decât valoarea reală” – se
arată în documentele DNA. În timp, subvenţiile primite de la Primărie de către
asocierea Publitrans-CNCD-Girexim în
perioada martie 2008-august 2014 s-au
ridicat la fabuloasa sumă de 75.526.122,82
lei, echivalentul a aproximativ 17 milioane de euro, trei sferturi din acești bani
ajungând în conturile celor două societăţi
private. Suma uriașă decontată de primărie demonstrează – în opinia anchetatorilor – faptul că municipalitatea avea
resursele financiare pentru a achiziţiona
propriile mașini, contrar argumentelor
invocate de conducerea primăriei atunci
când au propus ca unică soluţie de redresare a serviciului de transport asocierea
cu un partener privat. Cu cele 17 milioane
de euro acordate ca subvenţii, la un calcul
sumar reiese că primăria ar fi putut cumpăra în jur de 110 autobuze, care, spre
deosebire de cele 80 care operează în prezent pe străzile municipiului, ar fi rămas
în proprietatea Piteștiului.

Marien Neacşu.
Potrivit consilierului democrat-liberal,
contractul de colaborare încheiat între
Primăria Piteşti şi asocierea CNCD-Girexim acum patru ani de zile s-a dovedit extrem
de păgubos. În 2008, cele două firme
asociate au cumpărat 80 de autobuze marca Mercedes, pentru care s-au obligat să
plătească rate până în martie 2012. Toate
cele 80 de mijloace de transport au fost
achiziţionate contra unei sume de aproximativ 13,6 milioane de euro. Afacerea s-a
derulat extrem de simplu: anual, Primăria a
prevăzut la buget sume impresionante
pentru subvenţia acordată asocierii CNCDGirexim-Publitrans. „Această subvenţie
cuprinde cheltuieli materiale, amortizarea
celor 80 de autobuze şi cheltuielile salariale.
Ponderea acestor cheltuieli este de 92,5% din
subvenţia acordată de primărie, şi numai
7,5% rămân să acopere abonamentele
gratuite şi cele reduse pentru populaţie“, a
explicat la un moment dat consilierul local.
Acesta a făcut calculul banilor alocaţi anual
către CNCD-Girexim, suma totală depăşind
12 milioane de lei. Bănuielile potrivit cărora
cele 80 de autobuze au fost plătite cu banii

proprietari unici, iar în situaţia în care
contractul nu va fi prelungit ei îşi iau
autobuzele şi pleacă, iar municipalitatea se
află din nou în postura de a asigura transportul public cu cele 30 de autobuze vechi
de zece ani ale Publitrans“, a concluzionat
Mariean Neacşu.

... şi transportată oficial în
birourile DNA Piteşti
De ancheta aflată în plină derulare
DNA Piteşti se ocupă, conform surse
judiciare, chiar procurorul-şef Călin Nist
Dosarul vizează atât momentul şi mod
semnării contractului cu grupul CNC
Girexim, cât şi destinaţia sumelor trecute
hârtie ca subvenţii şi direcţionate ulteri
conform acuzaţiilor, către cu totul alte zo
ale bugetului firmei de transport pub
Protagoniştii contractului public privat au f
deja audiaţi, multe dintre documente au f
deja ridicate, iar la acest moment dosa
Publitrans se completează, practic, cu pie
le de care anchetatorii mai au nevoie pen
a lua decizia finală cu privire la investiga
(Adi Ilinc

Primarul Tudor Pendiuc ne-a declarat că cei mai în măsură să clarifice o dată
pentru totdeauna această problemă sunt anchetatorii. „Eu nu pot declara decât c
- dacă într-adevăr se demonstrează că s-a încălcat într-un fel sau altul legea - cei
care au greşit trebuie să răspundă! Din perspectiva municipalităţii, toate
investiţiile şi toate subvenţiile s-au făcut cu aprobarea Consiliului Local.”
Patronul Girexim, Gigi Văsâi, declară că problema nu se află pentru prima dat
în ancheta organelor specializate şi că, din punctul de vedere al domniei sale, nu
s-a comis absolut nicio ilegalitate în administrarea patrimoniului sau a banilor di
Publitrans: „Trei minute trebuie studiată legea în detaliu şi se clarifică rapid toa
problema. Nu mă îngrijorează ancheta DNA. Dacă domniile lor vor să mai
cerceteze încă o dată ceea ce s-a cercetat până acum, sunt liberi s-o facă! Cred c
tot ceea ce se întâmplă este, în fapt, o intoxicare şi atât!”
Constantin Scarlat, în numele CNCD, a optat pentru o atitudine de „no
comment”, declarând că nu ştie nimic despre ancheta aflată în derulare la DNA.

Mai 2012. Cercetările au continuat
sub coordonarea procurorului-șef Călin Nistor.
așteptat la umbră aproximativ o oră. De ce
a ajuns ditamai regele tocmai la DNA Pitești? Potrivit surselor judiciare din rândul
anchetatorilor, Dan Stănescu a cerut o coală de hârtie și le-a povestit anchetatorilor,
în scris, despre o presupusă mită pe care
în viziunea sa ar fi primit-o un procuror
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și un polițist de la Drăgășani.
Întreaga poveste ar fi pornit anul trecut
de ziua Sfintei Mării, atunci când romii se
strâng la Costești-Vâlcea pentru a petrece. După finalul bairamului a izbucnit un
imens scandal între două clanuri, soldat cu
incendierea unui Ferrari cu care membrii
unuia dintre clanuri s-a etalat la petrece-

Și, cum un necaz nu vine niciodată singur, în timp ce regele era la audieri, suita a
fost la un pas să rămână fără o parte din
bunurile pe care le avea în BMW. Cum în
apropierea sediului DNA Pitești își au locuințele membrii unui cunoscut clan din
Pitești, unul dintre puradeii acestuia a dat
târcoale mașinii regale și a vrut să deschidă
una dintre portierele din spatele limuzinei
pentru a ciordi ceva. Numai că a fost zărit
la timp de prințul Marius Strănescu și de
un fin al regelui, care l-au fugărit pe supusul dornic de înavuțire prin metoda ciordelii atât de bine cunoscută și exersată de
obicei pe linia 2 a autobuzelor de transport
în comun.

*DUGD)LQDQFLDUĉDFDOFXODWNLORPHWUDMXO
DXWREX]HORUvQGRVDUXO3XEOLWUDQV
 Procurorii anticorupţie
au extins cercetările, suspectând că subvenţia oferită de primărie asocierii
Girexim-CNCD ar fi fost
mărită printr-un artificiu
dubios.
 După studierea raportului făcut de comisarii
Gărzii Financiare, anchetatorii vor chema la audieri personajele cu greutate
implicate în afacere.

Acum mai bine de o lună, procurorii de
la DNA Pitești le-au cerut comisarilor Gărzii
Financiare Argeș să le întocmească un raport
referitor la controlul pe care l-au efectuat la
Publitrans, Girexim și CNCD, raport necesar
pentru instrumentarea dosarului care vizează
modul în care a fost atribuit contractul pentru
parteneriatul public privat pentru transportul
public piteștean. Potrivit surselor, comisarii
Gărzii Financiare au calculat care au fost beneficiile obținute de către asociați în cadrul
contractului, dar și câți kilometri au parcurs
autobuzele Publitransului, precum și cele ce
aparțin asocierii Girexim-CNCD. Sursele judiciare vorbesc despre faptul că acești kilometri au fost calculați pentru ca procurorii să afle
cu exactitate distanțele parcurse, fiind vorba
despre o extindere în cadrul aceluiași dosar.
Anchetatorii suspectează faptul că traseele au

fost mărite în mod voit comparativ cu cele ce
au fost înscrise în caietul de sarcini, scopul fiind acela al măririi subvențiilor acordate de
administrația locală. Dacă în urmă cu ceva
timp, o parte dintre membrii comisiei de licitație au fost audiați la DNA Pitești, sursele
noastre vorbesc despre faptul că abia după
studierea atentă a raportului Gărzii Financiare vor ajunge în fața procurorilor personajele cu greutate implicate în semnarea acestui
contract. Procurorul de caz vrea să finalizeze
acest dosar cât mai repede, în condițiile în
care anul viitor contractul pentru transportul public piteștean va ajunge la final. Surse
din cadrul primăriei vorbesc despre faptul
că mai-marii administrației locale nu ar mai
fi tentați să prelungească acest contract, în
condițiile în care de câțiva ani le dă prea mari
bătăi de cap.
(Adi Ilinca)

,
armaghedoane ale fostu
sindicat de la ARO, I
Ajuns la vârsta pension
ghelescu a cerut avizul
Superior al Magistrat
poată profesa încă un a
i-a fost acceptată de CS
în perioada 28 octombr
octombrie 2014 Ion An
continua să instrumen
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Doar trei luni a sta
țoghină la DNA Piteșt
ce transferul de la Parc
lângă Tribunalul Argeș
se ocupa de mica coru
aprobat de către Consi
al Magistraturii. Poate
te neadaptarea sau poat
a face parte dintr-o altă
făcut pe Săndel Boțogh
tească de această dată că
Argeș. A avut această
prin vacantarea unui
drul structurii odată c
fostului procuror-șef N
la București. Săndel Bo
mutat cu dosare cu tot
care cu câteva luni în u
pa ca procuror-șef al DI
Mihaela Olaru. Văzut ca
procurorii de viitor în
vește infracțiunile econ
del Boțoghină a fost prim
le deschise în echipa co
procurorul-șef Valentin

Iulie 2013. Raportul Gărzii Financiare în care au fost consemnate
neregulile din afacerea Publitrans - în exclusivitate în Ancheta.

Dosarul Publitrans - deschis la câteva luni de la semnarea contractului
Controverse pe marginea contractului de
asociere pentru efectuarea serviciului de transport în comun la Pitești au apărut încă din primul an, cei mai vocali fiind consilierii de atunci ai
PDL – Ștefan Ciocănel, Dorin Voicu și Mariean
Neacșu, care au demarat propria investigaţie
pentru a scoate la iveală bubele afacerii. Ei au fost
primii care au atras atenţia în mod public asupra
unor aspecte pe care le-au catalogat drept nereguli. Afacerea Publitrans-CNCD-Girexim a stârnit interesul anchetatorilor la doar câteva luni de
la semnarea contractului, existenţa unui dosar de
corupţie devenind certă la începutul lunii noiembrie 2008, când o parte din angajaţii primăriei,
în speţă persoane din cadrul unităţii de monitorizare a serviciilor publice al municipalităţii,
departament aflat sub coordonarea secretarului
general al Primăriei Pitești, Iosiv Cerbureanu,
au fost chemaţi la audieri la sediul DNA Pitești.
Ulterior, peste dosarul Publitrans s-a așternut
praful, în 2010 un control al Finanţelor Publice
readucând pe tapet problemele contractului de
asociere pentru transportul în comun. Printre
aspectele semnalate de inspectorii fiscali în raportul întocmit în urma controlului se număra
amortizarea preferenţială a investiţiilor celor doi
asociaţi, Publitrans și CNCD-Girexim, omiterea

subvenţiilor din calculul TVA, suspiciuni privind
evaluarea patrimoniului Publitrans, dar și împărţirea beneficiilor în favoarea partenerilor privaţi.
Ca exemple, finanţiștii au arătat că banii obţinuţi
din vânzarea unor mașini care aparţineau Publitrans au fost împărţiţi frăţește cu firmele lui Vișoiu, Văsâi și Scarlat, la fel ca și veniturile obţinute
din ITP-uri de către societatea aflată în subordinea Primăriei, deși partenerii privaţi păstrau toţi
banii încasaţi de ei pentru aceleași servicii. Dosarul Publitrans revine în atenţia anchetatorilor
spre sfârșitul anului 2010, în urma unei sesizări
înaintate de fostul consilier al primarului Tudor
Pendiuc, Teodor Cărămizaru. Câteva luni mai
târziu, regăsim ancheta privind afacerea Publitrans în ograda Biroului de Cercetări Penale din
cadrul Poliţiei Argeș, care la jumătatea lunii martie audia pe bandă rulantă atât angajaţii Primăriei
Pitești implicaţi în pregătirea, semnarea și derularea contractului – printre care secretarul Iosiv
Cerbureanu, consilierul primarului Pendiuc
– Ion Constantin, Emilian Nechita - directorul
executiv al Direcţiei Tehnice și de Urbanism - și
Lucia Ivan - șefă a departamentului de Monitorizare din cadrul administraţiei publice – cât și
oamenii de afaceri Gheorghe Văsâi și Constantin Scarlat. Ulterior, DNA continuă investigaţiile,

la momentul anului 2012 de anchetă ocupându-se personal șeful de atunci al Anticorupţiei
piteștene, Călin Nistor, actualmente adjunct al
structurii centrale a DNA. Contactat la vremea
respectivă de redactorii „Ancheta” pentru a comenta implicarea sa în cercetările DNA, primarul Tudor Pendiuc spunea: „Eu nu pot declara
decât că - dacă într-adevăr se demonstrează că
s-a încălcat într-un fel sau altul legea - cei care
au greșit trebuie să răspundă!” – declara primarul
Tudor Pendiuc în exclusivitate pentru „Ancheta”
în urmă cu doi ani. La rândul său, omul de afaceri
Gheorghe Văsâi, patronul firmei Girexim, susţinea că, din punctul de vedere al domniei sale, nu
s-a comis absolut nicio ilegalitate în administrarea patrimoniului sau a banilor din Publitrans:
„Trei minute trebuie studiată legea în detaliu și
se clarifică rapid toată problema. Nu mă îngrijorează ancheta DNA!” Interesul instituţiilor de
control pentru afacerea Publitrans se înteţește, la
solicitarea anticorupţiei: Curtea de Conturi descinde în actele Publitrans și elaborează un raport
nu tocmai pe placul conducerii și municipalităţii,
ANRMAP (Autoritatea Naţională de Reglementare și Monitorizare a Achiziţiilor Publice) face
verificări cu privire la respectarea legalităţii în
ceea ce privește organizarea licitaţiei și procedura

de atribuire a contractului de asociere, Garda Financiară ridică teancuri de documente de la cele
trei societăţi partenere. De altfel, se pare că raportul Gărzii Financiare a constituit unul dintre
documentele-cheie ale anchetei DNA, comisarii
semnalând numeroase nereguli în acordarea subvenţiilor către societăţile partenere. Spre sfârșitul
anului 2013 și la începutul acestui an, ancheta în
dosarul Publitrans a început să prindă viteză, cu
atât mai mult, cu cât chiar Consiliul Superior al
Magistraturii a reproșat procurorilor DNA Pitești că nu i-au acordat atenţia cuvenită și a cerut
accelerarea cercetărilor, astfel că cei implicaţi în
afacerea transportului de persoane au început să
fie audiaţi pe bandă rulantă. În luna ianuarie a
acestui an a venit și rândul viceprimarului Cornel
Ionică să ajungă în faţa procurorilor pentru a da
explicaţii. La scurt timp după vizita la DNA, viceprimarul Piteștiului declara pentru „Ancheta”:
„Am purtat o discuție lămuritoare cu procurorul care instrumentează acest dosar cu privire la
licitația de acum șase ani. Am discutat cu procurorul, nu am fost audiat. Nu am nicio calitate
în acest dosar”. Lucru care, iată, se confirmă la
momentul în care bomba cu ceas numită dosarul
Publitrans a explodat deja.
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Anticorupţia se pregătește să dea o putern
tură poliţiei argeșene, după ce luni de zile a ad
formaţii referitoare la un personaj cunoscut d
dul oamenilor legii, care face obiectul anchete
vorba de un dosar extrem de sensibil, în jurul
domnește o tăcere mormântală, identitatea p
lui vizat de anchetatori fiind învăluită de mis
puţinele informaţii pe care le-am aflat, se pare
vorba despre un poliţist cu funcţie de cond
că acesta urmează să fie chemat săptămâna ac
DNA Pitești pentru a i se prezenta în detaliu ac
care i se aduc. Potrivit surselor, procurorii au d
ancheta în urmă cu câteva luni, de atunci fii
maţi pentru declaraţii mai mulţi poliţiști care
legături cu persoana suspectată de corupţie. S

August 2013. Ancheta anunța că primarul Tudor Pendiuc este
așteptat la audieri în dosarul Publitrans.
CEL MAI PUTERNIC SĂPTĂMÂNAL AL JUDEȚULUI ARGEȘ

9LFHSULPDUXO,RQLFĉDXGLDW
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Întâlnirea edilului cu procurorii
anticorupţie vine
la câteva zile
după audierea
membrilor comisiei de licitaţie
care a consfinţit
parteneriatul
primăriei cu oamenii de afaceri
Gheorghe Văsîi
și Constantin
Scarlat, semn că
ancheta în dosar
începe să prindă
viteză.
(Adi Ilinca)

În 2013, atât inspectorii de la
CSM, cât și inspectorii din cadrul
DNA-Structura Centrală au făcut
două controale la DNA Pitești
care au vizat modul în care au
fost soluționate mai multe dosare
ce erau înregistrate de mai bine
de 3 ani. Printre dosarele aflate
pe lista neagră se numără și cel al
privatizării transportului public
de călători din municipiu, realizată prin semnarea contractului
de parteneriat public-privat între
administrația locală, Publitrans și
CNCD-Girexim. Inspectorii au
sesizat faptul că dosarul nu ar fi
fost tratat cu atenţia cuvenită și că
a fost lăsat undeva în planul secund al activităţii anchetatorilor,
astfel că - după cum susțin surse
judiciare - s-a cerut rezolvarea
acestuia cât mai repede posibil.
Aceleași surse ne-au pecizat faptul că anchetatorii au început să
apese din ce în ce mai mult pe-

dala în acest dosar, fapt confirmat de audierile din ultimele zile
la care au fost supuși membrii
comisiei de licitație. După ce au
fost audiați membrii comisiei de
licitație a venit și rândul viceprimarului Cornel Ionică, domnia
sa neaflându-se la prima întâlnire
de acest gen cu procurorii DNA.
„M-au sunat și mi-au spus să vin
până la DNA. M-am dus, pentru
că nu am nimic de ascuns. Am
purtat o discuție lămuritoare cu
procurorul care instrumentează
acest dosar cu privire la licitația
de acum patru ani. Așa se întâmplă când merg unii la DNA și fac
toată ziua reclamații și plângeri.
Metri întregi de reclamații! Știu
foarte bine cine a făcut acele reclamații, însă nu vreau să comentez mai mult. Am discutat cu procurorul, nu am fost audiat. Nu am
nicio calitate în acest dosar“, ne-a
declarat viceprimarul Cornel Io-

nică. Sursele judiciare ne-au confirmat faptul că viceprimarul Piteștiului nu are, cel puţin până în
momentul de faţă, nici calitatea
de martor, nici pe cea de învinuit
în dosarul Publitrans.
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Ianuarie 2014. Ancheta oferea detalii și imagini în premieră cu
viceprimarul Cornel Ionică la sediul DNA, în același dosar.

În vreme ce DNA ancheta de zor
culisele afacerii Publitrans, contractul
de asociere se apropia cu pași repezi de
final, termenul de expirare fiind data de
28 februarie 2014. Deși știau încă din
prima zi de când a fost semnat contractul că acesta va expira într-o zi și că nu
va mai putea fi prelungit, conducerile
administraţiei locale și ale Publitrans au
lăsat găsirea unei soluţii pe ultima sută
de metri – nu întâmplător, susţin procurorii DNA. Abia spre sfârșitul lunii
octombrie, cu doar patru luni înainte
de expirarea contractului, se întocmește un raport pentru analizarea acestei
situaţii. Raportul întocmit de o comisie
constituită de primarul Tudor Pendiuc
și formată din Elena Berinde, Aurelian
Roman și Florică Tutunaru – din partea
Publitrans – precum și reprezentanţi ai
Primăriei conţinea două forme de finanţare identificate ca soluţie pentru achiziţionarea de autobuze de către Consiliul
Local: contractarea de către Publitrans
a unui împrumut sau achiziţionarea
autobuzelor în leasing. „În fapt, soluţia
propusă de comisie nu este altceva decât ceea ce Consiliul de administraţie al
Publitrans 2000 SA a solicitat în cursul
anilor 2006-2007, cu diferenţa că primăria municipiului Pitești achitase cea
mai mare parte a subvenţiei destinate transportului public local asocierii
CNCD-Girexim, iar Consiliul Local
nu dobândise niciun autobuz. Prin urmare, la momentul 2014 SC Publitrans
2000 SA, din punctul de vedere al dotării parcului auto, se afla în aceeași situaţie ca în anul 2007, poate chiar mai
grav. Cert este că, prin acest raport, se
mai preciza că, în oricare dintre variante, se va depăși termenul de încetare
a contractului de asociere în participaţiune încheiat între Publitrans 2000 SA
și asocierea CNCD-Girexim Universal.
Din acest motiv, în raport se menţiona
că alegerea unei soluţii se impune ca o
urgenţă, apreciindu-se că este posibil să

Pendiuc și Văsâi – marcaj strâns la consilierii rebeli
De la bun început, prelungirea contractului de asociere dintre Publitrans și CNCD-Girexim nu a fost privită cu ochi buni de o mare parte a consilierilor locali,
cu atât mai mult, cu cât avocaţii din executivul piteștean
au întors spatele acestui proiect de hotărâre: liberalul
Radu Perianu s-a declarat din start împotriva acordului
de prelungire, iar avocaţii Nicolae Zărnescu și Gabriela
Zoană au absentat la mai toate ședinţele comisiei juridice în care s-a discutat acest subiect. În condiţiile în
care toată lumea din Primărie și din CL era la curent cu
ancheta DNA privind afacerea Publitrans și nimeni nu
prea voia să se lege la cap cu o nouă afacere dubioasă,
consilierii locali au început să dea din colţ în colţ, semnalele fiind că propunerea de prelungire a contractului
va fi respinsă la vot. Tocmai pe fondul acestei puternice
poziţii împotriva prelungirii asocierii, într-o primă fază
primarul Tudor Pendiuc a retras de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre. A urmat însă o adevărată muncă
de lămurire dusă pe mai multe fronturi. Potrivit unor
surse, un episod-cheie al campaniei de susţinere a prelungirii contractului s-ar fi derulat cu câteva zile înainte
ca proiectul să fie repus pe ordinea de zi a Consiliului
Local, când consilierii „încăpăţânaţi” au fost convocaţi
la o întâlnire neoficială la care au fost prezenţi primarul Tudor Pendiuc și omul de afaceri Gheorghe Văsâi.
Se pare că tonul și atitudinea patronului de la Girexim
nu ar fi fost chiar cele mai potrivite într-o astfel de situaţie, sursele noastre susţinând că Văsâi s-ar fi adresat
în termeni extrem de duri consilierilor locali ostili continuării parteneriatului cu asocierea CNCD-Girexim.
Presiunile au continuat pe linie de partid, având în vedere că nici măcar consilierii PSD nu păreau să fie cu

se propună Consiliului Local aprobarea
prelungirii contractului de asociere în
participaţiune. În fapt, numitul Pendiuc
Tudor a constituit această comisie pentru a obţine o motivare pentru prelungirea contractului, și anume urgenţa” – se
arată în documentele DNA. În condiţiile
în care se știa de șase ani când va expira
contractul, procurorii au catalogat termenul de „urgenţă” ca fiind o invenţie,
considerând că „Tudor Pendiuc nu a
făcut altceva decât să preconstituie documente cu scopul de a prelungi în fapt
contractul”.

Liviu Dragnea – omul care
desființează prelungirea
contractului

tiune în care este organizat serviciul sau
de procedura de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii” – a precizat în
notificarea transmisă primarului Tudor
Pendiuc și Asociaţiei Municipiilor vicepremierul Liviu Dragnea, care, pentru a
fi cât mai convingător, a citat în continuare textul de lege la care a făcut referire:
„Se interzice orice înțelegere sau acord
de asociere și orice practici concertate
dintre operatori, indiferent de modul
de organizare, formă de proprietate
sau modalitate de gestiune adoptată,
care conduce la accentuarea de monopol al serviciilor de utilități publice, la
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de
utilități publice. De asemenea, potrivit
dispozițiilor literei a), aliniatul 1, articolul 28 din legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, care este
p
p

Primii pași privind pregătirea terenului pentru prelungireaa contractului
de asociere fuseseră făcuţi,i,
însă mai rămânea proble-ma legalităţii unui astfel dee
act adiţional care încalcăă
în mod flagrant legislaţiaa
românească în vigoare. În
n
încercarea de a crea cadrul
ul
legal pentru un astfel dee
demers, Asociaţia Muni-cipiilor din România – al
cărui președinte este chiarr
primarul Tudor Pendiucc
– a solicitat Ministerului
ui
Dezvoltării Regionale și
al Administraţiei Publicee
introducerea în legea ser-viciilor comunitare de uti-lităţi publice nr. 51/2006 a
unui nou paragraf care săă
permită prelungirea con-tractelor existente. Dacăă
Tudor Pendiuc a sperat căă
va primi un răspuns pozi- Adresa
ofi
avertiza
Ad
ficială
i lă prin
i care Liviu
Li i Dragnea
D
i
tiv din partea ministerului pe Tudor Pendiuc că este ilegal să prelungească
condus de Liviu Dragnea,
cu care surse din viaţa contractul conform legislației din România
politică susţin că ar avea
o relaţie destul de apropiată pe linie de
partid, adresa transmisă de MDRAP și legea specială privind serviciul public
semnată personal de vicepremier i-a dat de transport persoane, durata unui concomplet planurile peste cap primarului tract de delegare a gestiunii nu poate fi
Piteștiului. „În conformitate cu preve- mai mare de 6 ani și nu poate fi prelunderile aliniatului 5 al articolului 22 din gită”. Conducerea administraţiei publice
legea serviciilor comunitare de utilități a ţinut-o însă una și bună cu caracterul
publice nr. 51, republicată, operatorii/ urgent al găsirii unei soluţii și, invocând
operatorii regionali furnizori/presta- legislaţia europeană, care permite pretorii de servicii comunitare de utilități lungirea cu doi ani a contractelor penpublice nu se pot asocia, indiferent de tru asigurarea serviciilor de transport în
statutul acestora, de modalitatea de ges- caz de forţă majoră, a așternut pe hârtie
un proiect de hotărâre în acest sens.
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CEL MAI PUTERNIC SĂPTĂMÂNAL AL JUDEȚULUI ARGEȘ
7XGRU3HQGLXFDLJQRUDWDYHUWLVPHQWXORÀFLDOSULPLWGHODYLFHSUHPLHUXO5RPkQLHL

&RQWUDFWXO3XEOLWUDQV&1&'*LUH[LP²
prelungit peste capul lui Dragnea
toţii de acord cu soluţia propusă de primarul Pendiuc.
Elocvente în acest sens sunt episoadele consumate cu
trei zile, respectiv cu o zi înaintea votului, când toţi consilierii locali social-democraţi au fost convocaţi la sediul
de partid și, sub ameninţarea unor măsuri drastice, care
ajungeau până la excluderea din PSD, li s-a pus în vedere
să nu care cumva să lipsească de la ședinţa de consiliu și
să nu voteze „cum trebuie”. Tonul folosit de cei care au
condus „ostilităţile” a fost atât de dur, încât consiliera
Anitte Ionescu a ieșit plângând din sediul PSD, la scurt
timp aceasta demisionând de altfel din Consiliul Local.

De mai bine de jumătate de an conducerea administraţiei locale este în căutare de soluţii
pentru transportul public din Pitești, după ce a aflat că, potrivit legislaţiei române, odată ce
contractul dintre Publitrans și asocierea CNCD-Girexim expiră, nu va mai putea fi semnat
altul. Atâta au transpirat mai-marii primăriei de grija piteștenilor care riscau să rămână
fără autobuze, încât s-au dat peste cap și în cele din urmă tot la vechiul parteneriat au
ajuns, cel puţin până când administraţia locală își va cumpăra propriile mijloace de transport printr-un împrumut la BERD. Săptămâna trecută, aleșii locali au aprobat prelungirea
contractului cu CNCD-Girexim, după o săptămână de ameninţări și un scandal monstru în
Consiliul Local. Dincolo de temerile, de altfel justificate, că Piteștiul ar putea fi paralizat din
cauza lipsei autobuzelor, rămâne însă problema de ordin juridic, mai-marii Primăriei prevalându-se de legislaţia europeană în ceea ce privește argumentele sale în favoarea semnării
prelungirii contractului.
(Adi Ilinca, Alin Moraru)

Vicepremierul Dragnea
DUHFRPDQGDW3ULPĉULHL
VĉUHQXQʘHODDVRFLHUH
Pe 18 februarie 2014, pe adresa Asociației
Municipiilor din România, al cărei președinte este chiar primarul Tudor Pendiuc, a sosit o
adresă semnată de viceprim-ministrul Liviu
Dragnea, în care acesta menţionează - ca răspuns la propunerea AMP de introducere a unui
nou paragraf în legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice care să permită prelungirea
contractelor existente - că o astfel de prevedere
încalcă flagrant legislaţia românească. Solicitarea a ajuns de altfel și pe ordinea de zi a parlamentului, sub forma unei propuneri legislative
iniţiate deloc întâmplător de către deputatul

majoră, conducerea municipiului și-a argumentat propunerea de hotărâre făcând referire la
un act normativ din legislaţia europeană, care
permite prelungirea contractelor de servicii de
transport cu maxim doi ani. „Juriștii noștri au
studiat acest aspect și au spus că nu este nicio
problemă legală atâta timp cât există legislația
europeană după care noi ne-am ghidat. Se aplică
acea legislație pentru că există o situație de forță majoră, o situaţie de pericol prin paralizarea
transportului public de călători“, ne-a declarat
viceprimarul Cornel Ionică. Conform articolului
5, alineatul 5 din Regulamentul nr. 1370/2007
emis de Parlamentul European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, „autoritatea competentă poate lua măsuri
de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor
sau în cazul riscului iminent de producere a

anume consilierul local Anite Ionescu, care a
părăsit sediul partidului în lacrimi.

Ziua Z – atacul consilierilor din
RSR]LʘLHDGRERUkWUHGXWD36'
Joi, 27 martie, unul câte unul, consilierii s-au
strâns în sala de ședințe a primăriei. Odată cu
prezența, au fost confirmate trei absențe din
tabăra PSD - Anite Ionescu, răvășită probabil
după experiența din ziua anterioară, avocata
Gabriela Zoană, absentă motivat din cauză că
se afla în control la ONRC Timiș din ordinul
ministrului, și avocatul Nicolae Zărnescu. Ca o
paranteză, cei doi avocați au lipsit de
altfel de la toate ședințele Comisiei
juridice din Consiliul Local, în care
s-a discutat despre găsirea unei soluții de prelungire a contractului. De ce
oare? În fine, ședința începe, și consilierii trec fluierând prin primele 42
de puncte ale ordinii de zi. Se ajunge
însă la punctul 43, cel mai sensibil,
deoarece trebuia votat acordul între
municipalitate și Girexim-CNCD,
moment în care opoziția din Consiliul Local a sărit în aer. Instantaneu,
toți consilierii au început să vorbească unii peste alții, într-un vacarm de
nedescris, unul dintre cele mai interesante puncte de vedere fiind cel al

(;&/86,9
Documentul prin care
/LYLX'UDJQHDFRQVLGHUĉ
LOHJDOĉSUHOXQJLUHD
parteneriatului pentru
WUDQVSRUWXOSLWHʖWHDQ

Aprilie 2014. Culisele ședinței de pomină în care s-a votat prelungirea
contractului a făcut obiectul unui amplu material publicat de Ancheta.

EDIȚIE SPECIALĂ ANCHETA

Stenograma care i-ar putea
îngropa și pe consilierii locali
În actele de acuzare ale procurorilor
DNA, pasaje consistente sunt dedicate
manevrelor prin care Pendiuc i-ar fi manipulat și îmbrobodit pe consilierii locali
ai Piteștiului pentru a prelungi asocierea
Publitrans - CNCD&Girexim chiar și
după încheierea contractului. La vremea
respectivă, „Ancheta” a dedicat un amplu
articol sedinței de pomină a Consiliului
Local, prezentând în exclusivitate nu numai
jocurile făcute de Pendiuc, ci și documentul oficial prin care vicepremierul Liviu
Dragnea avertiza administrația Piteștiului
că prelungirea respectivului contract este
ilegală. Fără a ține cont de acel avertisment
venit de la structura de vârf a Guvernului României, primarul Tudor Pendiuc
a convocat Consiliul Local și invocând
presupusa situaţie de urgență referitoare la
faptul că Piteștiul ar urma să rămână fără
transport în comun, a cerut consilierilor
aprobarea prin vot a prelungirii contractului. În momentul în care s-a ajuns la cel
mai fierbinte punct de pe ordinea de zi, s-a
declanșat un adevărat scandal, opoziţia din
CL fiind extrem de categorică împotriva
proiectului de hotărâre. În ciuda manevrelor lui Tudor Pendiuc, n-au fost suficiente
voturi din partea consilierilor pentru a se
valida acordul prelungirii contractului, așa
încât proiectul de hotărâre a fost respins. A
urmat un lucru halucinant, pe care l-au scos
în evidență și procurorii în actele oficiale
ale acuzării drept o probă „a stăruinței în
activitatea infracțională“ - Pendiuc a convocat o nouă ședință a consiliului, la mai
puțin de o jumătate de oră de precedenta și
a supus iarăși la vot proiectul respins. Grație
negocierilor de culise, alături de unii dintre
obedienții de la PSD, acordul de prelungire
a primit singurul vot care îi mai lipsea de
la consilierul PPDD Mircea Dinu, cel care
inițial votase împotrivă. Toate aceste manevre ale primarului precum și prelungirea
contractului s-au făcut într-un context
calificat drept ilegal, fiindcă proiectul de
hotărâre nu avea anexat avizul Comisiei
Juridice, așa cum era obligatoriu. Fără a mai
intra în detalii de ordin juridic, acea ședință
a Consiliului Local de pe 27 martie 2014
ar putea avea consecințe nefaste asupra
consilierilor care au votat pentru prelungirea contractului, fiind foarte probabil ca lor
să li se schimbe calitatea de martori în care
au fost audiați până acum la DNA cu cea de
învinuiți. Citiți alăturat pasaje din stenograma confruntărilor din ședința de pomină,
stenogramă care arată cine sunt unii dintre
consilierii care au făcut jocurile lui Pendiuc.

 Tudor Pendiuc: (...) Noi am făcut o analiză extrem de amănunțită și singura soluție
pentru a oferi cetățenilor serviciul de transport este existența acestei hotărâri. Dacă nu se
avizează acest proiect, începând de mâine serviciul public de transport călători nu mai este.
Avem de ales între două variante: de a nu vota și astfel de a rămâne fără acest serviciu sau
de a vota, asigurând astfel serviciul de transport.
 Consilier Gheorghe Dinescu (PNŢCD): Sunt trimis aici de cetățenii Piteștiului. Dacă
nu-mi exercit dreptul de vot, cetățenii vor rămâne de mâine fără transport. Nu au nicio
vină că legislația în vigoare ne pune în imposibilitatea de a vota pentru sau împotrivă.
Propunerea mea este că nu are sens să mai tergiversăm acest acord formal.
 Consilier Mariean Neacșu: Voi vota prelungirea acestui acord, dar am două amendamente la art. 2. (...)
 Consilier Mihail Tudor (PDL): Comisia juridică a Consiliului Local poate nu a avizat azi datorită lipsei de cvorum, însă noi am discutat acest proiect și această comisie a
dat aviz negativ. Președintele comisiei nr. 5, domnul avocat Nicolae Zărnescu (n.r. - PSD),
a spus foarte clar că nu este legală prelungirea acestui contract. Nu transferați vina, dacă
mâine nu se va mai circula cu autobuzele în municipiul Pitești, la cei care votăm împotriva
acestui proiect de hotărâre, din motive pe care le-am spus: este ilegal. Singura soluție este ca,
până la votarea acelei modificări legislative care ne va permite prelungirea acestui contract,
asocierea respectivă (n.r. – CNCD-Girexim) să pună gratis la dispoziție autobuzele.
 Consilier Dumitru Tudosoiu: Eu am să votez pentru acest acord formal. Suntem aleși
pe liste de cetățenii Piteștiului și suntem aici să votăm pentru binele lor. Într-o situație de
urgență, dacă-mi exprim votul cu NU, înseamnă că sunt de acord ca de mâine cetățenii care
m-au votat implicit pe mine să meargă pe jos în Pitești. Corect ar fi să nu facem trimitere
la votul unei comisii care oricum este consultativ. Conform regulamentului, contează votul
din cadrul ședinței în plen și hotărârea este aprobată aici, nu la comisii.
 Consilier Radu Bănică (PDL) precizează că vina pentru încetarea serviciului de
transport local de călători nu trebuie să revină celor care nu vor vota pentru proiectul în discuție, întrucât problema trebuia analizată și trebuiau găsite soluții cu mult timp în urmă.
 Viceprimar Cornel-Constantin Ionică: Dacă ridic mâna, și o voi ridica, nu înseamnă
că am interes personal sau nu îmi cunosc riscurile, însă voi face acest lucru, deoarece consider că trebuie, este necesar.
 Primar Tudor Pendiuc: Consiliul Local este singurul acționar la SC Publitrans 2000
SA. În situația în care cineva avea o altă soluție, putea veni să o expună. A transfera responsabilitatea în stânga sau în dreapta nu este practica mea. Dacă doriți, pot da citire
cauzelor care au condus la această situație. Nu este de vină cineva. De asemenea, să nu
creadă cineva că i-a forțat cineva pe colegii din executiv să semneze aceste documnte sau că
dumnealor nu cunosc situația în detaliu. Și repet: nu este de vină Consiliul Local, în calitate
de acționar, și nici SC Publitrans 2000 SA.

Cine poate răsufla ușurat?
Conform datelor oficiale din documentele Consiliului Local, de la ședința care a
aprobat prelungirea contractului de asociere au absentat chiar și unii dintre consilierii
PSD (în special cei cu solide cunoștințe juridice): avocata Gabriela Zoană - plecată,
graţie unei împrejurări mai mult decât favorabile, în delegaţie la ONRC Timiș - și, deloc
surprinzător, avocatul Nicolae Zărnescu, precum și Anitte Ionescu. De asemenea, pe
lista absenţilor la vot figurează și liberalii, care au părăsit ședinţa după ce propunerea
de prelungire a contractului Publitrans-CNCD-Girexim picase iniţial - Radu Perianu,
Florin Gardin, Andrei Moșteanu și Cristian Avrămescu. Cei care au votat în sedință
împotriva prelungirii contractului sunt Sanda Fulga, Radu Bănică, Gheorghe Mălacu și
Mihai Tudor. Absenții și opozanții au toate motivele să răsufle ușurați că ancheta DNA
îi va ocoli, în timp ce restul consilierilor vor avea de acum multe nopți albe, neștiind
dacă nu cumva votul lor din seara fatidică nu le va atrage postura de învinuți în cel mai
mare dosar de corupție care a explodat în 2014 în județul nostru.
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Consilierii locali
chemați pe bandă
rulantă la DNA
săptămâna trecută
În săptămâna dinaintea arestării, numeroși consilieri locali au fost chemaţi
pe bandă rulantă la DNA. Audierile
au durat până marţi (joi fiind ziua
percheziţiilor și reţinerii). Au fost
chemaţi să dea declaraţii cu precădere
consilierii care la momentul votului
privind prelungirea contractului de
asociere în participaţiune fie au lipsit,
fie au votat împotrivă.
Radu Bănică: „Nu este cazul să discutăm la
acest moment despre această anchetă. Pot să
vă spun doar că m-au întrebat de ce nu am votat prelungirea contractului respectiv. Le-am
spus că din punct de vedere legal chiar nu mai
exista nicio posibilitate de a fi prelungit. Luni
(n.r. 10 noiembrie) se fac două săptămâni de
când am fost chemat la DNA”.
Cristian Avramescu: „Sunt martor în acest
dosar, deci nu vă pot da foarte multe detalii
referitoare la anchetă. Când am fost chemat la
audieri, am făcut istoricul ședințelor de Consiliu Local referitoare la Publitrans. Am fost
chemat la audieri pe 3 noiembrie”.
Andrei Moșteanu: „M-au chemat la audieri
în urmă cu două săptămâni. Au fost întrebări
legate de prelungirea contractului. Cum dosarul nu a ajuns încă în instanță, nu este cazul să
comentăm pe marginea lui”.
Anite Ionescu: „Nu mai sunt persoană publică și vreau să nu mai am nicio legătură cu presa. Știu despre ce este vorba, dar nu vreau să
comentez pe marginea acestui subiect”.
Gabriela Zoană: „Pentru că este vorba de colegi de partid implicați în această anchetă, mă
abțin de la comentarii pe această temă. Nu am
declarat nimic nici în cazul domnului Nicolescu și același lucru o să îl fac și acum”.
Sanda Fulga: „Am fost chemată în urmă cu
aproximativ două săptămâni, nu pot să vă dau
o dată exactă. După cum știți, este o anchetă în
derulare și ar fi o greșeală din partea celor implicați să dea detalii despre ea, pentru că orice
informație poate atrage răspunderea penală
a celor care dau informații despre dosar. Am
fost audiată în calitate de martor, mai mult nu
pot să vă spun”.
Radu Perianu: „Având calitatea de martor
în dosar nu pot să vă declar decât că ceea ce
am spus la DNA este fix același lucru pe care
l-am semnalizat în repetate rânduri în spaţiul
public, la conferinţe și în media. Mi s-a cerut
să povestesc de la început la sfârșit evoluţia în
Consiliul Local Pitești a cazului Publitrans și,
cu precădere, modelul în care consilierii s-au
poziţionat la momentul votului privind prelungirea fără temei legal a contractului de asociere în participaţiune”.

DNA a redeschis
dosarul „Publitrans”

Consilierul lui Pendiuc - omul cheie al DNA în dosar
netezi drumul spre semnarea contractului de transport public
asocierii CNCD-Girexim
Afacerea Publitrans continuă să provoace
insomnii celor care sunt implicaţi în semnarea
contractului de parteneriat între Primărie şi
CNCD-Girexim. Procurorii de la DNA Piteşti au
redeschis dosarul Publitrans, în urma unei sesizări
trimise pe adresa anticorupţiei de un fost consilier al primarului Pendiuc, care acuză că atribuirea
contractului pentru serviciul de transport în
comun în Piteşti s-a făcut cu încălcarea legii. În
plângerea formulată către DNA, actualul consilier
personal al primarului Piteştiului, colonelul (r)
Ion Constantin, este acuzat că ar fi mânărit caietul de sarcini pentru a favoriza asocierea CNCD-

Cine este Theodor Cărămizaru?
Fost consilier pe probleme economice al lui Tudor Pendiuc, Theodor Cărămizaru a devenit
cunoscut piteștenilor după ce acesta a declarat război public primarului Piteștiului. Cu state
vechi în economia externă, ani de zile atașat la Ambasada României la Moscova pe sectorul
economic, Theodor Cărămizaru a ajuns consilier al primarului în urma unui concurs. Scandalul
dintre cei doi consilieri a izbucnit chiar din cauza afacerii Publitrans, atunci când Cărămizaru a
refuzat să semneze mai multe documente care stăteau la baza semnării contractului de asociere.
La scurtă vreme acesta a fost înlăturat de primarul Pendiuc, mai precis la sfârșitul anului 2007.
După 2008, Theodor Cărămizaru face demersuri către autorităţi legale pentru a demasca afacede culise
din Primăria
Pitești. Stufosul dosar Publitrans este în bună măsură „opera” fostului
Adio mere şi sirop de Mără
ăcinenirile
şi vin
de Ştefăneşti.
Guvernul
al primarului, omul care s-a ţinut de capul administraţiei publice locale pe această speţă a adunat act cu act și a
a plătit datoria celor trei insstitute consilier
de
cercetare
din
Argeş
şi
demascat circuitul nefirescîşi
al va
unei afaceri care l-a costat pe Tudor Pendiuc libertatea.

200 miliar
institutelo

lua mâna de pe ele. De aici înainte... Dumnezeu cu mila!

Celălalt consilier a acceptat
să opereze în documente după
cerințele conducerii primăriei.
Cine este Ion Constantin?

Ion Constantin a fost până în urmă cu câteva
luni consilierul juridic al primarului Tudor Pendiuc.
Ion Constantin a ieșit la pensie din sistemul bugetar
la puţin timp după evenimentele din ’89, iar pentru
cei care nu știu, cu gradul de colonel. A deţinut până
în ’89 funcţia de comandat al Miliţiei Pitești și a fost
catalogat ca unul dintre cei mai duri miliţieni ai sistemului de acum 25 de ani. Era recunoscut pentru
stricteţea cu care aplica legea comunistă, dar și pentru faptul că era un personaj singuratic, fără prea
mulţi prieteni. În Primăria Pitești a ajuns graţie unei
relaţii apropiate cu Tudor Pendiuc, acesta devenind

de-a lungul timpului unul dintre oamenii de încredere ai primarului. Din funcţia pe care a ocupat-o,
Ion Constantin era cel care dicta în materie de ce
trebuie și ce nu trebuie să facă Tudor Pendiuc. Mai
multe voci susţin faptul că primarului i-a fost bine
cât l-a ascultat pe „moșul“ Constantin, așa cum i se
spunea lui Ion Constantin, alţii spun că l-a învăţat,
dar niciodată nu a semnat. În ceea ce privește dosarul Publitrans, Ion Constantin este unul dintre principalele personaje care au gestionat evenimentele,
acesta fiind văzut în preajma comisiilor administraţiei locale ori de câte ori se discuta despre Publitrans.
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EXCLUSIV - interviu cu directorul
Publitrans după urgia DNA

Manuel Rotaru:
„Adevărul este singura
soluție în acest dosar”
Directorul Publitrans, Manuel Rotaru, unul dintre puținii cercetați în acest
dosar care a scăpat fără ordonanță de reținere pentru 24 de ore, susține că niciunul dintre cei inculpați nu a primit foloase necuvenite din partea societății
pe care o conduce. Mai mult, acesta a declarat că cea mai mare problemă acum
este cea legată de contractul cu BERD care ar putea fi grav afectat de izbucnirea
acestui scandal.
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Acuzația de mită unor chitanțe con

După anunţul de atribuire a licitaţiei în favoarea CNCD-Girexim, la aproximativ o lună, se parafa tranzacţia privind apartamentul imputat astăzi de către procurorii DNA ca fiind mită pentru
Tudor Pendiuc. Valentin Vișoiu (asociat în CNCD cu Constantin
Scarlat) era și este încă patron al firmelor Conarg și Conarg Real
Estate. Ultima dintre companii a construit și vândut imobilele din
cartierul rezidenţial de lux numit Quadra Place.
În acest cartier din București se află și apartamentul de peste
130.000 de euro ajuns în proprietatea Emei Pendiuc. La data de
26 noiembrie 2007, după anunţul de atribuire, dar înainte de a fi
semnat efectiv contractul de asociere, Conarg Real Estate SRL (prin
directorul Aurelian Nicolae) și Ema Pendiuc semnau un antecontract privind apartamentul, garajul, locul de parcare și cotele de teren aferente. Conform documentului respectiv, la data semnării se
achita aproximativ 30.000 de euro ca avans (23,20% din valoarea
contractului), urmând ca diferenţa de peste 100.000 de euro să se
achite la data autentificării contractului final de vânzare-cumpărare.
Data avea să fie 18 februarie 2008. Cu patru zile înainte de semnarea contractului de acociere în participaţiune între Primăria Pitești și CNCD-Girexim.
Actele s-au întocmit la biroul notarial Didea Ionel (un birou
notarial care se regăsește cu o speţă aproape similară și în dosarul podului din Căteasca). Prețul total al contractului a fost de
130.900 de euro, echivalentul a peste 4,7 miliarde lei.

Quadra Place – proiect rezidențial de lux made by Vali Vișoiu
De unde credeți că a pornit totul?
- În contract se stipula clar că
trebuie să fii proprietar de autobuze.
Asta e singura problemă a Publitrans.
Știau atât Primaria, cât și Publitrans
despre acest lucru. Se tratează altfel
problema proprietății. Ce pot să vă
spun cu certitudine este că dintre toți
cei implicați în acest dosar, nimeni
nu a primit până în momentul de față
vreun folos necuvenit de aici.
Cum stau lucrurile la acest moment în cadrul societății pe care o
conduceți?
- Pulsul este același, pentru că
noi, efectiv, ne simțim și ne considerăm nevinovați. În continuare avem
cea mai mare încredere în corectitudinea procurorilor și a celor care se
ocupă de această anchetă și în orice
declarație trebuie să primeze numai
și numai adevarul. Eu zic că ar fi trebuit ca cineva să încerce și să adopte
soluția corectă pentru această unitate,
sprijinind această unitate. Nu spun că
au fost alții sprijiniți mai mult. Spun
doar că acest contract cu BERD-ul
este încheiat de către Publitrans. Dar
să înțelegeți, cu girul Primăriei, prin
acel acord de sprijin municipal și Primăria are și ea obligații, nu doar Publitrans.
Credeți că va afecta acest scandal relația cu BERD?
- Nu pot să precizez dacă ne va
afecta, dar vom avea discuții serioase aplicate și corecte. Am trimis o
delegație la BERD. Azi (n.r. - vineri)
am avut o discuție cu BERD. Este un
moment complicat pentru transportul public în comun și nu vreau să
alarmez pe nimeni având în vedere că
poate exista și situația fericită în care
vor sosi autobuzele, cele șaptezeci.
Am vrut să vă spun aseară (n.r. - joi
seara) că acest proiect pe care l-am
pregătit cu BERD nu l-am dat publicității tocmai pentru că asociații erau
oameni puternici.
Există riscul să rămânem fără
autobuze?
- Publitransul deține un număr
de 23 de autobuze active. În cazul în
care asociații își retrag autobuzele,
există riscul să avem probleme grave.
Sper să fie înțelepți, să nu facă acest

lucru. Noi nu putem asigura cu autobuzele noastre transportul în Pitești.
Unul dintre operatori a dorit acest lucru după încheierea acordului formal.
Cum comentați decizia procurorilor?
- Nu am experiența lucrului cu
procurorii, nu cred că este bine să faci
declarații în cercetare, nu e înțelept
mai ales că cel care conduce ancheta
decide și știe cel mai bine ce e în dosar.
Cât ați stat la audieri i-ați văzut
pe inculpații din acest dosar?
- Era un hol lung, noi eram așezați pe căprării și după audieri nu am
avut voie să ne întâlnim cu alții. I-am
văzut departe pe toți. Erau păziți de
jandarmi.
Am înţeles că aveţi și un proces cu CNCD. Se vorbește despre o
factură de 24 de miliarde emisă de
CNCD către Publitrans...
- Nu are niciun fundament legal
acea factură emisă de către SC CNCD
SA. Ne-au acționat în instanță, ne
apărăm. Și fac mențiunea: nu că nu a
fost achitată, am refuzat să o primim
pentru că nu aveam niciun fundament legal. Era o factură de prestări
servicii neacoperită de niciun contract. Această factură de prestări servicii a fost emisă în interpretarea celor de la CNCD, chipurile interpretată
de inspectorii fiscali de la inspecția
fiscală făcută la CNCD. Au interpretat punerea la dispoziție a autobuzelor
ca fiind o prestare de servicii. Factura
este de prin 2000.
Ar fi fost corect de la început ca
autobuzele să fie achiziționate direct
prin Publitrans, cu sprijin financiar
de la primărie?
- Era corect să finanțeze primăria
autobuzele și să le dea aport în capital social la Publitrans, pentru că, în
2008, Publitransul, din cauza situației
economice, nu putea lua niciun credit
sau leasing, pentru că avea pierderi de
șapte miliarde și datorii de opt miliarde. Acum avem bani în cont.
Ce le transmiteți celor din dosar?
- Ce le transmit? Că adevărul este
singura soluție în acest dosar! Și înțeleg prin ce momente grele trec, atât ei,
cât și familiile lor!

În 2007, compania Conarg Real
Estate controlată de Valentin Vișoiu
intra în forţă pe piaţa imobiliară a
Capitalei cu primul său complex rezidenţial – Quadra Place, cartier de lux
unde se află și apartamentul despre
care procurorii DNA susţin că ar fi
fost oferit drept mită primarului Tudor Pendiuc. Investiţia în valoare de
32 de milioane de euro s-a dovedit

un real succes pentru omul de afaceri
Vali Vișoiu, cele 343 de apartamente
fiind vândute ca pâinea caldă încă din
primul an. Complexul rezidenţial situat în Parcul Politehnicii cuprinde 5
clădiri cu diverse regimuri de înălţime, respectiv între 6-11 etaje. Quadra
Place București a atras ca un magnet
oameni cu bani din mediul public
argeșean, care s-au grăbit s-și achizi-

ţioneze apartamente în cartierul rezidenţial dezvoltat de Vișoiu. Printre
vecinii Emanuelei Pendiuc se numărau – cel puţin la nivelul anului 2008
– oameni de afaceri, sportivi, poliţiști
sau copii de bani gata din Argeș, precum Benone Lazăr, Gheorghe Axinte,
Vali Ioana, Gheorghe Dolofan, Petre
Ioniţescu, Costel Nedelescu, Dani
Coman sau Alexandru Fătuloiu.

Afacerile care îi leagă pe Vișoiu,

Valentin Vișoiu, Gheorghe Văsâi și Constantin Scarlat sunt trei dintre cei mai puternici oameni de afaceri din judeţ. De-a
lungul timpului, firmele pe care le controlează au avut legături strânse cu administraţia locală a Piteștiului, relaţie concretizată
în afaceri de milioane de euro.
II-a de modernizare a centrului munici- declinat competenţa materială în favoaConarg – firmă de casă
piului reședinţă de judeţ (zona cuprinsă rea Parchetului de pe lângă Tribunalul
a primăriei la începutul între Piaţa Milea și magazinul Trivale), Argeș, în vederea continuării cercetăricontract câștigat în septembrie 2001 și lor sub aspectul infracţiunilor prevăzuanilor 2000
care a băgat în conturile Conarg peste te de art. 246 și art. 248 Cod Penal (n.r.
Divizia de construcţii a grupului 58 de miliarde de lei vechi, echivalen- – abuz în serviciu contra intereselor
de firme Conarg era la începutul anilor tul a 1,9 milioane de dolari la cursul de persoanelor și abuz în serviciu contra
2000 una dintre societăţile preferate la atunci. Proiectul de amenajare a cen- intereselor publice). După care nu s-a
contractele cu Primăria Pitești. Potrivit trului Piteștiului a făcut la rândul său mai auzit nimic de anchetă! În 2003,
presei vremii, Conarg a condus lucră- obiectul dosarului penal nr. 49/P/2004 Conarg obţinea un alt contract imporrile de amenajare a Pieţei Vasile Milea, deschis de PNA (n.r. – DNA-ul de tant cu municipalitatea piteșteană, care
lucrări care au costat bugetul Primăriei atunci), în care primarul Tudor Pendiuc consta în modernizarea și reabilitarea
Pitești 19 miliarde de lei vechi. Cel mai și viceprimarul Tudor Ionescu au fost Pieţei Ceair, lucrare finalizată în mai
mare proiect dezvoltat de compania cercetaţi pentru abuz în serviciu. În luna 2004. Relaţiile de afaceri dintre Valentin
controlată de omul de afaceri Valentin mai 2005 s-a dispus însă scoaterea de Vișoiu și municipalitate au continuat
Vișoiu este însă, fără îndoială, etapa a sub urmărire penală a învinuiţilor și s-a în ultimii ani pe filiera CNCD, în care
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susținută prin circuitul
siderate a fi fictive
Deși în contract se specifică faptul că preţul
ar fi fost achitat prin virament bancar, procurorii
aveau să constate doar un circuit al chitanţelor în
care Conarg Real Estate primea banii de la Ema
Pendiuc pe chitanţă și îi dădea în aceeași zi mai
departe, fix în aceeași sumă, către asociatul lui
Valentin Vișoiu - omul de afaceri Florin-Ștefan
Barbu.
Practic, suma de 1,1 miliarde pentru care se
tăiase chitanţa de avans în data de 26.11.2007
pleacă în aceeași zi și în același cuantum din contabilitate către Florin Barbu, iar suma de 3,6 miliarde pentru care se taie chitanţă Emei Pendiuc în
data de 15.02.2018 pleacă în aceeași zi și în același cuantum din contabilitate către Florin Barbu.
La finalul celor două zile, sumele se stingeau la
zecimală în contabilitatea Conarg Real Estate.
Florin Barbu ar fi primit banii respectivi de
la Conarg Real Estate în schimbul unui teren
vândut către firmă, un teren de peste 18.000 mp
amplasat în București, str. Liviu Rebreanu.
Procurorii susţin că în fapt cele două tranzacţii au fost fictive, urmărindu-se mascarea „cadoului” pe care l-ar fi primit Tudor Pendiuc prin
fiica sa Emanuela.
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Cine sunt cei trei
oameni de afaceri
arestați în dosar

Valentin Vișoiu. Unul dintre cei mai
puternici oameni de afaceri ai judeţului, unul dintre cei mai bogaţi argeșeni,
patronul trustului Conarg. A dezvoltat
afaceri în construcţii, imobiliare, energie, turism, industria auto și servicii. În
domeniul în care s-a impus, și anume
construcţiile, a părăsit de câţiva ani buni
piaţa judeţeană în favoarea celei naţionale și a schimbat portofoliul de clienţi din
sectorul public către cel privat. Imaginea
domniei sale ca om de business nu a fost
niciodată, până în acest an, atinsă în mod
relevant de vreun scandal. În ultimele 12
luni a intrat în atenţia mass-media naţionale prin speţa retrocedării și dobândirii drepturilor litigioase asupra unor
terenuri extrem de valoroase aparţinând
familiei Brătianu. În dosarul Publitrans,
Valentin Vișoiu figurează în calitate de
acţionar în CNCD (firma care a intrat
în asociere cu Primăria pentru transportul în comun) și în Conarg Real Estate
(firma care a vândut apartamantul către
Ema Pendiuc).

Florin-Șerban Barbu – prezent și în dosarul retrocedării terenurilor familiei Brătianu
Asociatul lui Valentin Vișoiu este un om de
afaceri cu rădăcini puternice pe piaţa imobiliară
din București, un om de afaceri al cărui nume se
regăsește alături de cel al patronului argeșean (dar
și al unor parteneri și mai celebri) în numeroase
afaceri, precum și în dosarul având ca obiect obţinerea terenurilor familiei Brătianu din Ștefănești.
În dosarul respectiv, în care Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a început încă
din aprilie urmărirea penală, Valentin Vișoiu, Florin-Șerban Barbu, Niculae Bădulescu și Aritina

Bădulescu au obţinut printr-o șentinţă a Judecătoriei Pitești dreptul asupra unor terenuri extrem de
valoroase din orașul Ștefănești, care au aparţinut
familiei Brătianu. În aceeași speţă este vizat de anchetatori și avocatul Radu Pricop, ginerele președintelui Traian Băsescu.
De mai bine de zece ani, pe Florin-Șerban
Barbu și Valentin Vișoiu (de foarte multe ori în
tandem cu Niculae Bădulescu) îi leagă afaceri
precum BVB Real Estate (companie imobiliară

ajunsă de la cei trei afaceriști în proprietatea lui
Dinu Patriciu și Sven Lemmes și devenită ulterior
parte a grupului Nepi contra unei sume de peste
60 milioane de euro). Îi regăsim de asemenea într-un proiect imobiliar controversat și aflat la un
moment dat în atenţia Serviciului de Investigare
a Fraudelor din cauza unui PUZ emis de administraţia lui Adrian Videanu în anul 2007 pentru
o investiţie în zona Emil Porumbaru din capitală.
Tot cei doi au dezvoltat împreună proiectele Quadra Place și Răsărit de Soare din București.

Văsâi și Scarlat de Primăria Pitești

acesta este acţionar alături de Constantin Scarlat. Pe lângă participarea
la asocierea privind transportul public
de persoane, CNCD a beneficiat și de
controversatul contract privind ridicarea mașinilor parcate neregulamentar
pe străzile Piteștiului. Iniţial, conform
înţelegerii parafate prin contractul
22416/15.04.2009, firma lui Vișoiu și
Scarlat primea 85% din banii încasaţi
de la proprietarii autoturismelor ridicate de utilajele CNCD, care erau nevoiţi să scoată din buzunare câte 300
de lei pentru a-și recupera mașinile
din parcarea firmei, abia în 2013, după
lungi negocieri, cota ce revenea primăriei fiind majorată la 19%. Între timp
însă contractul a expirat și nu a mai
fost prelungit.

Văsâi-Pendiuc – un
tandem de cursă lungă
„Nu e un secret că serviciile publice, salubritatea, furnizarea de apă
și căldură sau transportul public reprezintă o ţintă de business pentru
mine” – declara pentru un săptămânal
argeșean omul de afaceri Gheorghe
Văsâi cu doar câteva zile înainte să
câștige licitaţia privind asocierea cu
Publitrans. Un deziderat care a stat la
baza majorităţii afacerilor pe care patronul de la Girexim le-a derulat de-a
lungul ultimului deceniu. Acesta administrează autogara Piteștiului de ani
buni, iar după preluarea controlului
transportului în comun din municipiu, afacerile lui Gheorghe Văsâi din

sfera serviciilor publice piteștene s-au
dezvoltat și în domeniul afacerilor cu
deșeuri. Financiar Urban, firma de
salubritate manageriată de Văsâi, este
una dintre societăţile de salubritate
responsabile cu ridicarea gunoiului
din Pitești. În 2008, Girexim Universal
s-a numărat printre firmele interesate
de preluarea activelor fostei Termoficări, însă în cele din urmă a bătut în
retragere. În vara anului trecut, circula
informaţia că patronul de la Girexim
ar fi interesat să preia în administrare
și o parte din pieţele Piteștiului, afacere care însă nu s-a mai concretizat. O
altă afacere care i-a băgat lui Gheorghe
Văsâi în conturi bani din bugetul local
al Piteștiului a constat într-o tranzacţie imobiliară. Concret, în anul 2011
primăria Pitești a achiziţionat de la

Văsâi o scară din blocul G1 din cartierul Războieni, unde ulterior a amenajat 170 de locuinţe sociale. În schimbul proprietăţii, omul de afaceri a
primit 1,42 milioane lei. Nu a fost însă
singura afacere imobiliară care îl leagă
pe patronul de la Girexim de administraţia locală condusă de primarul Pendiuc, pentru că în 2010 acesta făcuse
un schimb de terenuri cu primăria
în zona Rolast. Pentru o suprafaţă de
3065 mp pe strada Nicolae Bălcescu,
omul de afaceri a oferit administraţiei
locale 4715 mp în aceeași zonă, scopul
tranzacţiei fiind acela de a completa
un alt teren deţinut de Văsâi în zonă,
la vremea aceea fiind în tratative cu
reprezentanţii retailerului Cora pentru deschiderea unui centru comercial
pe terenul respectiv.

Constantin Scarlat. Exponent din
garda veche în industria auto, omul de
afaceri Constantin Scarlat are puternice conexiuni cu întreg mediul public al
judeţului. Și-a început activitatea în Uzinele Dacia, iar după Revoluţie a condus
iniţial Dacoserv Pitești. Numele domniei
sale este însă legat de compania CNCD,
devenită după 1994 unul dintre cele mai
puternice centre de vânzări Dacia. Cu activităţi în comercializarea automobilelor,
a pieselor auto și a serviciilor de service,
CNCD-ul lui Constantin Scarlat s-a legat
de administraţia publică din Pitești prin
două mari afaceri: transportul în comun
și ridicarea mașinilor parcate ilegal. În
dosarul Publitrans, Constantin Scarlat figurează în calitate de acţionar în CNCD
(firma care a intrat în asociere cu Primăria pentru transportul în comun).

Gheorghe Văsâi. Unul dintre cei
mai puternici și respectaţi oameni de
afaceri din Pitești. În jurul companiei
Girexim, Gheorghe Văsâi a dezvoltat
de-a lungul timpului o paletă întreagă
de alte business-uri de la servicii publice (transport, salubritate) la producţie,
telecomunicaţii, turism, imobiliare etc.
Este un jucător puternic și activ pe piaţa
de afaceri a judeţului, având de asemenea o imagine extrem de bună în mediul
public al Argeșului. Nu a avut niciodată
probleme relevante cu legea sau evenimente de natură să îi afecteze această
imagine. Singurul moment mediatic cu
o anumită sensibilitate l-a reprezentat
războiul dintre domnia sa și celebrul
afacerist Cătălin Chelu pentru controlul
asupra acţiunilor de la fabrica Alprom.
În dosarul Publitrans, Gheorghe Vasâi
figurează în calitate de acţionar în Girexim (firma care a intrat în asociere cu
Primăria pentru transportul în comun).
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Cazul Pendiuc a decl
între municipiu și ju
În ultima perioada, scandalurile între social-democrați sunt tot mai frecvente, iar
unul dintre ele a avut loc în cadrul unei ședințe a partidului, care s-a desfășurat
fix cu o seară înainte de arestarea lui Tudor Pendiuc și care a fost ultima prezidată
de acesta din funcția de președinte interimar. Deși tema întâlnirii era reprezentată
de alegerile din 16 noiembrie, iar cei prezenți aveau de discutat chestiuni legate de
campania electorală și de această dată lucrurile au cam degenerat. Miercuri seara,
protagoniști au fost Ion Mânzână, vicepreședinte al PSD Argeș și, desigur, același
deputat Cătălin Rădulescu. Mânzână ar fi făcut ceva comentarii legate de implicarea parlamentarilor în campania electorală, implicare care, fie vorba între noi,
tinde spre zero, iar Rădulescu s-a simțit vizat. Sursele noastre susțin că au urmat
un schimb dur de replici și ceva amenințări cu bătaia.

Tămagă, simplu spectator la
ședința PSD
Un amănunt extrem de interesant al acestei
ședințe este legat de starea senatorului Constantin Tămagă, care, conform surselor noastre, era
destul de... euforic, putem spune. Se pare că ori
de câte ori acesta încerca să spună ceva se lăsa
păgubaș, dicția nefiindu-i un bun prieten în
acele momente. În mod normal unul dintre cei
mai vocali membri ai PSD Argeș, de această dată
Constantin Tămagă a participat la ședință ca
simplu spectator.

Mânzână, trimis înapoi la PRM
Nici vicepreședintele Ion Mânzână nu a scăpat de furia colegilor de la PSD Pitești care i-au
transmis că ar fi mai bine să se întoarcă la PRM,
partidul de unde a plecat cu ani buni în urmă și
să nu uite că, până la urmă, e un simplu paznic.
Nici replica lui Mânzână nu s-a lăsat așteptată:
„Sunt eu paznic, dar măcar am carte.” Mai mult,
cei de la municipiu îi consideră vinovați pe colegii de la județ de situația în care se află Tudor
Pendiuc acum, motiv pentru care le-au transmis
că ar fi cazul să se bucure pentru că li s-a netezit
calea către putere.

Rădulescu: „Serviciile secrete
supraveghează”
Deși de obicei își făcea publice anunțurile
importante pe rețelele de socializare, de această
dată deputatul Cătălin Rădulescu a decis să facă
acest lucru într-un cadru organizat, la conferința săptămânală de presă a partidului pe care îl
reprezintă. La nici 24 de ore de la arestarea protectorului său, primarul Tudor Pendiuc, acesta a
băgat frica în ceilalți membri PSD care se știu cu
probleme, anunțând că vor urma și alții... „Am
primit mesaj așa cum s-a întâmplat și acum un
an de zile. În primul rând, ni se cerea să nu punem întrebări. Prin acest mesaj eram avertizați
și mi se cerea să-mi anunț și colegii. S-a ajuns la
o limită peste care nu se poate trece... Ne avertizau de faptul că există o listă de 14 persoane,
printre care și domnul primar Pendiuc, care
sunt supravegheate zi și noapte. Și discuțiile de
la partid erau monitorizate. M-am consultat cu
Florin Tecău și Tudor Pendiuc și au zis că e bine
să anunțăm partidul. Am transmis asta la prima
ședință de partid. Toți am avut aceeași reacție.
Era o avertizare, nu o amenințare. Pe listă se
aflau Nicolescu, Pendiuc, Tecău, primarul de la
Albota și toți parlamentarii în afară de Mircea
Drăghici. Nu ni se dădea vreo explicație în acel
mesaj. Ce explicație să dea când ne monitorizează ilegal. Și în decembrie 2013 la fel a fost. Atunci
am primit toți parlamentarii acest mesaj“ - a declarat deputatul Cătălin Rădulescu.

Scandal pe treptele PSD-ului
După o conferință de presă cu declarații
incendiare, la PSD Argeș a urmat o ședință de
partid cu scandal. Și ce scandal! „V-aţi netezit
drumul către putere acum că aţi scăpat de Pendiuc!” a fost primul mesaj tranșant al celor de
la municipiu către superiorii din conducerea judeţeană. Tabloul a fost completat în momentul
în care președintele PSD Pitești Cristian Gentea
le-a spus celor prezenţi că în ziua în care era luat
de DNA, primarul Pendiuc i-ar fi dat un telefon
și i-ar fi transmis să le „mulţumească” lui Ion
Mânzână și lui Ion Georgescu (vicepreședinţi
PSD Argeș) pentru ce i se întâmplă, sugerând că
au știut și premeditat operaţiunea DNA cu scopul de a se descotorosi de domnia sa din lupta
pentru preluarea conducerii PSD. Reprezentanţii conducerii judeţene, parlamentari și primari,
au rispotat imediat la atacurile venite dinspre organizaţia Pitești punctând că astfel de declaraţii
nu își au locul, că fac rău partidului și că în sala
de ședinte la acel moment se regăsesc personaje
pe care domniile lor nu le cunosc, cu referire la
diveși membri gălăgioși aduși special de către
conducerea organizaţiei municipale. Tensiunile au continuat în momentul în care senatorul
Șerban Valeca și-a arătat disponibilitatea de a se
ocupa de colegiul Pitești în vederea alegerilor de
duminică, în condiţiile în care pe colegiul domniei sale (Mioveni) organizarea și campania sunt
acoperite prin reîntoarcerea deputatului Simona
Bucura Oprescu la muncă și prin coordonarea
asigurată prin primarul Ion Georgescu. „Cine
ești dumneata să vii să te ocupi de Pitești?” a
venit replica dintre reprezentanţii organizaţiei
municipale PSD în numele căreia un membru
necunoscut sălii a anunţat că situaţia este sub
control că domnia sa administrează 20 de blocuri și „are în subordine peste 20.000 de voturi”.
„Nu știu cum ai tu voturi în subordine, dar dacă
ai 20.000 înseamnă că doar ai tăi și încă câţiva
au mai votat având în vedere că nu aţi fost în
stare să strângeţi mai mult de 32.000 de voturi
pe Pitești în turul unu.” - a venit răspunsul dinspre reprezentanţii conducerii judeţene. Tensiunile s-au mutat și afară, acolo unde viceprimarul
Ionică și primarul de la Albota s-au certat la
cuţite. Schimbul dur de replici dintre cei doi a
avut loc pe treptele PSD-ului, chiar în mijlocul
ședinței de Birou Executiv. Nemaiputând să își
țină în frâu nervii, aceștia au ieșit din sediu și șiau aruncat cuvinte grele și nu tocmai ortodoxe
unul altuia. Din câte se pare, mărul discordiei
este tot deputatul Cătălin Rădulescu. Vicele Ionică îi ia apărarea lui Rădulescu în ceea ce privește declarațiile făcute, Ducele îi cere să nu mai
facă acest lucru și să nu se mai dea drept avocatul parlamentarului argeșean. Și de aici până la
câteva înjurături de toată frumusețea nu a mai
fost decât un singur pas.

PSD Argeș,
la cuțite cu PSD Pitești

Pendiuc, neinteresant
deocamdată pentru colegi

După plecarea lui Pendiuc, supremația în
cadrul PSD se dispută între membrii organizației județeane și cei ai organizației municipiului
Pitești. Aceștia din urmă îi acuză pe liderii județeni că au știut din timp de ceea ce i se pregătește
lui Tudor Pendiuc și că principalul lor scop era
acela să scape de el. Cristian Gentea, președintele PSD Pitești, susține că a fost sunat de Tudor
Pendiuc, joi seara, care l-a rugat să le transmită
lui Ion Georgescu, primarul de la Mioveni, și lui
Ion Mânzână că le mulțumește că l-au adus în
situația în care este. Nu știm la ce oră l-a sunat,
dar putem să vă spunem doar că Pendiuc a stat
în sediul DNA de la prânz până în jurul orelor
22.00, după care a plecat în arest însoțit de mascați, deci este foarte puțin probabil să fi putut
suna pe cineva.

Spre deosebire de momentul arestării fostului președinte al Consiliului Județean și al PSD
Argeș, Constantin Nicolescu, atunci când toți
PSD-iștii s-au solidarizat și au apărut în public
luându-i apărarea și spunând că este un dosar
politic, în cazul Pendiuc aceștia evită să se implice. Singurul care îi mai ia apărarea este tot
deputatul Rădulescu, cel care, de altfel, îi și datorează mandatul de parlamentar. În rest, Tecău și
compania își văd de combinațiile lor și, desigur,
se roagă ca semnalele primite pe surse de Rădulescu să fie doar niște intoxicații și să nu treacă
DNA-ul și pe la ei. Nici nu se pune problema de
mitinguri de susținere sau de altfel de acțiuni de
amploare prin care ar putea arăta că sunt alături
de cel căruia, mulți dintre ei îi datorează funcțiile
pe care le ocupă la acest moment.

Cristian Gentea: „Primarul m-a sunat
când era în drum spre București și mi-a zis
să ne ocupăm organizarea partidului”
„Domnul primar m-a sunat când era chiar în drum spre București și mi-a
cerut să mă ocup de organizaţie ca și până acum, să le transmit tuturor membrilor că este nevinovat, că, în caz că nu revine atât de repede – ceea ce s-a și întâmplat –, să ne ocupăm de organizarea partidului și a alegerilor și, într-adevăr,
mi-a spus să le transmit domnilor Mânzână și Georgescu «mulţumirile» domniei sale pentru ce i s-a întâmplat. Ceea ce am și făcut! În privinţa conflictului
intern de partid dintre municipiu și judeţ, a fost vorba de o neînţelegere după
analiza făcută la București în privinţa rezultatelor din turul I al prezidenţialelor,
conform căreia Piteștiul nu a avut un scor foarte bun. Eu nu am fost de acord
cu această concluzie și am demonstrat că Piteștiul a ieșit chiar mai bine decât în 2009. În rest, noi,
organizaţia PSD Pitești, ne facem treaba în continuare, suntem convinși de nevinovăţia domnului
Pendiuc și cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a-i demonstra că suntem alături de el este
să obţinem un scor cât mai bun la alegerile prezidenţiale” - Cristian Gentea, președinte PSD Pitești.

Cornel Ionică: „Într-adevăr, în cadrul partidului în ultima săptămână au existat unele
discuţii mai tensionate, însă la
final nimeni nu a rămas supărat. Astfel de discuţii au mai
fost în partid. În timpul întâlnirii de vineri eu am mai ieșit
din sală din când în când, astfel
că nu știu nimic de afirmaţia
domnului Gentea. Cât privește
organizaţia municipală a PSD,
nu a existat și nu va exista nicio
schimbare de abordare. Este
ca și cum domnul primar ar fi
aici!”

Ion Dumitru, primarul comunei
Albota: „S-a creat o stare de tensiune după declaraţiile necugetate ale
unor colegi care s-au apucat să spună
la televizor că au primit mesaje de la
SRI cu privire la numele a 14 persoane care sunt, vezi Doamne!, urmărite.
Cu nume cu tot, inclusiv numele meu.
Așa ceva nu este corect! M-au sunat
prieteni să mă întrebe dacă sunt urmărit de DNA. M-au întrebat oamenii în
comună despre asta. Nu este firesc să
ne facem rău unii altora cu astfel de declaraţii. Și vă spun sincer
că trebuie să fii prost să crezi - primar sau om politic fiind - că
nu ești monitorizat. Toţi suntem. Dar oamenii ăia, ofiţerii de
informaţii sau procurorii, nu dau mesaje telefonice să comunice
unui parlamentar așa ceva! Dacă te știi liniștit, dacă știi că nu ai
făcut cine știe ce, dacă știi că nu ai furat, stai liniștit indiferent
cine te monitorizează. M-a deranjat și am subliniat lucrul acesta, modul în care au înţeles unii să gestioneze situaţia la partid.
Deja, vineri, la partid, nu mai era Birou Executiv, era un fel de
întâlnire tovărășească la care fuseseră aduși oameni ce nu aveau
ce să caute acolo, pe care nici nu îi știam. Așa s-au gândit unii:
că aduc acolo niște oameni pe care nici nu-i cunoșteam, cu gura
mare, niște gălăgioși, să insulte oamenii care reprezintă ceva în
partidul ăsta și că așa rezolvă situaţia lui Pendiuc. Nu e vina
noastră pentru situaţia respectivă, nu și-a dorit-o nimeni cum
s-a sugerat, dar nici nu avem ce face noi. Trebuie să ne vedem
de treabă ca partid, să mergem înainte. Avem fiecare responsabilităţile noastre, în colegiile sau localităţile noastre, suntem în
săptămâna alegerilor și nu avem nevoie să ne dăm noi între noi
astfel de lovituri.”
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LIDERII PARTIDULUI:

Mergem înainte în lupta politică
cu sau fără Tudor Pendiuc

anșat războiul
deț la PSD
Opoziția: Partidele mari
nu stau într-un singur om
 Ion Popa - președinte PNL Argeș: „PSD-ul ca și PNL-ul sunt două partide
mari care au demonstrat de-a lungul timpului că nu stau într-un singur om, chiar
dacă acesta este lider. La noi, la PNL, liderii s-au tot schimbat. Când un om este la
pământ, nu am ce comenta despre ceea ce i s-a întâmplat acum, cred că am spus
ce am avut de spus la momentul cânt Pendiuc era mare și tare. În ceea ce privește
alegerile, vom vedea duminică la vot dacă pe Pitești PSD-ul va scoate un scor mai
bun sau mai slab, după aceste evenimente.“
 Cătălin Teodorescu, președinte PDL Argeș: „În momentul de faţă nu mă
interesează subiectul, nu am ce comenta.“

 Senator Șerban Valeca: „ Sigur
că oamenii sunt agitaţi pentru că a fost
un eveniment neplăcut, dar avem un
targhet pe care trebuie să îl atingem
duminica viitoare. La nivelul partidului nu se vorbește despre nici o reorganizare, noi suntem o echipă mare,
suntem organizaţi, ne continuăm activitatea și fiecare muncește pe colegiul
lui. Scopul nostru este să ne îndeplinim toate sarcinile stabilite deja.“
 Senator Constantin Tămagă:
„ Totul se desfășoară ca și înainte, îl
avem președinte pe domnul Tecău și
ne vedem de treabă cu munca în teren
pentru alegerile de duminica viitoare.
Nu s-a pus problema unei reoirganizări la nivelul PSD-ului, pentru că nu
este nici momentul, nici cazul. Noi
avem un targhet de ăndeplinit și trebuie să îl și atingem. Cât despre tensiunile dintre organizaţia municipală și
cea judeţeană, acestea sunt mai mult
niște emoţii create în plus, datorită
unui eveniment neplăcut. Oamenii au
devenit mai emotivi și automat mai
tensionaţi, trecând printr-o întâmplare de această natură.“
 Deputat Simona Bucura
Oprescu: „ Am încredere în justiţie
care va dovedi că primarul Tudor Pendiuc nu este culpabil. Îl susţin atât pe
dumnealui, cât și familia. PSD Argeș
este o organizaţie puternică, atât numeric cât și ca valoare. Este o organizaţie călită, care a trecut prin încercări

și bătălii dure. În patru ani am trecut
prin multe, dar în condiţii grele, cu
dăruire pentru argeșeni am trecut cu
bine prin toate bătăliile. Pentru turul
II al alegerilor prezidenţia, cuvântul
de forţă este mobilizare: organizaţia
judeţeană, organizaţiile municipale,
organizaţia municipală Pitești, organizaţiile locale, organizaţia de tineret,
organizaţia de femei, organizaţia de
pensionari, cu toţii vom merge și le
vom spune oamenilor că avem nevoie de un președinte tânăr, competent
și romîn care poate aduce unitate și
dezvoltare pentru România. Pe 16 noiembrue vom merge împreună la vot
și împreună vom vota Victor Ponta,
pentru viitor!“
 Deputat Mircea Drăghici: „În
opinia mea zvonurile privind reorganizarea sau imaginea organizaţiei PSD
- Pitești sunt teme false. Organizaţia
PSD PItești funcţionează exact ca și
înainte, lipsește în mod evident primarul, dar toţi ceilalţi sunt în dispozitiv. Micile supărări între PSD Pitești
și PSD Argeș nu au caracter care să
dea motive de îngrijorare, au doar un

caracter de competiţie internă, pentru
rezultate cât mai bune.. În opinia mea
competiţia este benefică și stimulează
performanţa. “
 Primarul orașului Mioveni,
Ion Georgescu: „ A fost un eveniment
care nu trebuia să se întâmple. Noi îl
așteptăm pe domnul primar Tudor
Pendiuc în mijlocul nostru, îl așteptăm să revină în echipa PSD Argeș.
Noi credem în nevinovăţia domnului
primar și suntem convinși că va reveni
cât mai repede. În ceea ce privește tensiunile de la nivelul partidului, acestea
nu există în nici un fel. Noi suntem o
echipă mare și unită care știe ce trebuie să facă și muncim pentru îndeplinirea targhet-ului pentru alegerile din
16 noiembrie.“
 Gheorghiţă Boţârcă, vicepreședinte PSD Argeș: „Noi, PSD,
suntem o forţă politică ce nu trăiește
printr-un om, ci ca echipă și ca mesaj
politic. Nu suntem în poziţia de a avea
lideri. Suntem singurul partid care are
o ideologie, care are ţinte politice și
administrative precise. Fiecare ne vedem de treabă în continuare.”

CENTRUL MEDICAL
DR. GEORGESCU
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tru
singurul cenjudețul Argeș
laser din

OFTALMOLOGIE –

DR. ANCA GEORGESCU
 CATARACTĂ
 GLAUCOM
 STRABISM
 CONSULTAȚII ȘI
TRATAMENTE
ADULȚI ȘI COPII

CHIRURGIE-

DR. MARIN GEORGESCU
 CHIRURGIE
AMBULATORIE hemoroizi, fisuri anale,
fistule, tumorete etc.
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cu înregistrare video
 ECOGRAFIE

Forever
terasa-pub &
restaurant pizzerie

CATERING

PIZZA

PREPARATE

DIN BUCĂTĂRIA
ROMÂNEASCĂ

MENIUL ZILEI - 12 LEI
Pentru comenzi: 0752 471 004, 0720 438 489

PITEȘTI, str. Trivale nr. 78 bis (lângă Palatul Copiilor).
Programări: Tel. 0248/210.285. Mobil. 0765.280.281
www.doctorgeorgescu.ro; E-mail: mageorgescu@gmail.com

NOU
PIZZA LA
CUPTOR CU LEMNE

NOU

PREPARATE
TRADIȚIONALE LA JAR
ȘI LA CEAUN
 pui la jar (marți și joi)
 scăricică de porc la rotisor (marți și joi)
 ciolan afumat la rotisor (miercuri)
 gulaș de vită/porc la ceaun
(în fiecare zi)
 berbecuț la proțap (vineri)

 Strada Victoriei nr. 70, lângă Poliţia Judeţeană Argeş  www.restaurantforever.ro

ORGANIZĂM EVENIMENTE FESTIVE (NUNŢI, BOTEZURI, MAJORATE, PARASTASE)
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Ce riscă inculpații?

Când își pierde
primarul mandatul!?

Ce urmează după săptămâna
neagră a primarului Pendiuc?

Tudor Pendiuc

Acuzat de luare de mită, edilul Piteștiului riscă, potrivit noului cod penal, între 3 și 10
ani închisoare și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a
exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. În ceea ce privește
acuzaţia de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave și în formă continuată (două
acte materiale), legea prevede închisoare de la 3,5 la 10,5 ani.

Valentin Vișoiu și Florin Barbu
Dacă procurorii vor demonstra că a oferit mită primarului Tudor Pendiuc, omul de afaceri Valentin Vișoiu este pasibil de închisoare de la 2 la 7 ani. Pentru acuzaţia de spălare
de bani, managerul Conarg riscă închisoarea între 3 și 12 ani. Asociatul său în cadrul
Conarg Real Estate, Florin Barbu, acuzat de complicitate la dare de mită și spălare de
bani, riscă aceleași pedepse.

Gheorghe Văsâi și Constantin Scarlat
Procurorii îi acuză pe cei doi oameni de afaceri de complicitate la abuz în serviciu cu
consecinţe deosebit de grave și în formă continuată, infracţiune pedepsită cu închisoare
de la 3,5 la 10,5 ani.
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Emanuela Pendiuc
Fiica primarului Tudor Pendiuc este acuzată de complicitate la dare de mită și riscă, pe
fondul acestei acuzaţii, între 3 și 10 ani închisoare, dar și de spălare de bani – 3-12 ani
închisoare.

Miercuri, 12 noiembrie 2014, la Curtea de Apel București se judecă
recursul privind măsura de arest preventiv dispusă de Tribunal. Până la
închiderea ediţiei mulţi dintre apărătorii piteșteni aflaţi iniţial alături de
inculpaţi fuseseră dublaţi și/sau înlocuiţi cu avocaţi din capitală.

ALTE TREI DOSARE pentru primarul Pendiuc

pe lista de așteptare a DNA. Urmează retrocedările!
Afacerea Publitrans nu este
singura investiţie a administraţiei publice locale aflată în vizorul
anchetatorilor. Potrivit surselor
noastre, cel puţin alte trei dosare
s-ar afla în instrumentarea procurorilor anticorupţie din Pitești și
București.

Dosarul nr. 1 –
„Retrocedări,
Pendiuc și alții...”
Primarul Tudor Pendiuc a intrat în atenţia DNA în urma unei
despăgubiri de aproape 200.000
de euro primite de la Primăria
Pitești chiar de către directorul
economic al administraţiei locale
în contul unui teren în zona gropii de gunoi de la Albota. Coincidenţă sau nu, Floarea Orășeanu,
directorul economic al Primăriei
Pitești, a fost pusă în posesie pe
terenul cu pricina tocmai pe vremea când proiectul privind construcţia gropii ecologice de gunoi
de la Albota începea să prindă
viaţă. Cum investiţia urma să se
implementeze inclusiv pe terenul
fericitei moștenitoare, Floarea
Orășeanu a cerut bani în schimbul proprietăţii sale, după un lung
șir de procese instanţa hotărând
ca primăria să o despăgubească
cu 183.000 de euro, suma stabili-

tă în urma unei evaluări efectuate de un expert. Având în vedere
valoarea de piaţă net inferioară a
terenurilor din zonă, preţul stabilit de evaluator a trezit suspiciuni
și așa a luat naștere – potrivit surselor judiciare – un nou dosar de
corupţie în centrul căruia s-ar
afla primarul Tudor Pendiuc, dar
și viceprimarul Cornel Ionică și
directoarea economică. Conform
unor surse, într-unul dintre birourile DNA Pitești dosarul intitulat
sugestiv „Retrocedări, Pendiuc și
alţii” crește văzând cu ochii, documentele adunate până acum
măsurând deja... aproape 1 metru
înălţime!

Dosarul nr. 2 – Zeus și
fântâna cântătoare

mativ 4,3 milioane de lei faţă de
suma cu care se câștigase licitaţia.
Grosul suplimentării a avut menirea de a acoperi costurile celebrei
fântâni cântătoare care a înghiţit
peste 1 milion de euro, ideea amenajării acesteia apărând în timpul
execuţiei lucrărilor. Dosarul a fost
deschis de anticorupţia piteșteană
la scurt timp după implementarea
proiectului. La vremea respectivă, inspectorii Curţii de Conturi
au luat la puricat toate licitaţiile
Primăriei Pitești, în vreme ce comisarii Gărzii Financiare au făcut
controale încrucișate în gestiunea firmelor Zeus și Selca. După
aproape 6 ani de la declanșarea
anchetei, se pare că dosarul a
ajuns la structura centrală a DNA
pentru continuarea cercetărilor.

După ce în cazul primelor
etape privind modernizarea centrului Piteștiului procurorii au
abandonat cercetările și au dispus
neînceperea urmăririi penale, Anticorupţia a devenit interesată de
cea de-a treia parte a proiectului,
realizată de Zeusul lui Grigore
Dobre și de Selca lui Constantin
Pănescu. În acest caz, conform
surselor noastre, suspiciunile procurorilor se refereau atât la calitatea și cantităţile de materiale de
construcţii folosite, cât la suplimentarea de fonduri cu aproxi-

Afacerile Apă-Canal din epoca
Mujea au stârnit întotdeauna controverse, cu atât mai mult, cu cât
ani de zile din conturile societăţii
s-au scurs sume uriașe către firmele-căpușă și nimeni nu a știut exact
unde au ajuns în final. Nu de puţine ori s-a vehiculat că Gelu Mujea nu ar fi făcut de capul lui ce a
vrut cu bugetul Apă-Canal și că ar

Dosarul nr. 3 –
apă și canalizare de 40
milioane euro

fi beneficiat de protecţia aceluiași
primar Tudor Pendiuc, sprijinul
fiind reciproc, mai ales în preajma
campaniilor electorale – după cum
spun unele voci din urbe. În fine,
se pare că interesul DNA în ceea
ce privește afacerile Apă-Canal ar
fi legat de megaproiectul ISPA în
valoare de 40 milioane euro prin
care Apă Canal a schimbat conductele de apă și canalizare din

tot Piteștiul. Conform unor surse,
punctul de plecare al anchetei ar fi
fost rezultatele unor verificări care
l-au vizat pe Gelu Mujea, dar și o
serie de interceptări telefonice care
li s-au părut extrem de interesante
procurorilor. Ca și dosarul privind
etapa a III-a a modernizării centrului Piteștiului, și acesta din urmă
ar fi ajuns la Structura Centrală a
DNA, potrivit acelorași surse.

Procurorul din cazul Pendiuc se ocupă
și de Cătălin Rădulescu, după ce l-a
băgat în pușcărie pe Adrian Năstase
Demarat de Anticorupţia piteșteană în 2008, Dosarul Publitrans
a ajuns în cele din urmă la structura centrală a București, unde a fost
preluat de echipa de procurori formată din Marius Vartic și Marin Nicolae, din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. Portofoliul de dosare instrumentate de procurorul
Marius Vartic este unul extrem de complex, magistratul fiind cel care
a semnat, alături de Mihaela Iorga, rechizitoriul din dosarul Zambaccian, care l-a trimis după gratii pe fostul premier Adrian Năstase. Tot
Marius Vartic se ocupă și de dosarul Microsoft, unul dintre new-entry-urile de sezon la DNA București și în care sunt anchetaţi fostul soţ
al Elenei Udrea, omul de afaceri Dorin Cocoș, primarul municipiului
Piatra Neamţ – Gheorghe Ștefan, precum și o lungă listă de foști miniștri care îi include pe Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Șerban
Mihăilescu, Dan Nica, Adriana Ţicău, Gabriel Sandu, Daniel Funeriu,
Alexandru Atanasiu și Mihai Tănăsescu. În plan judeţean Marius Vartic este cel care a gestonat și ancheta privindu-l pe deputatul Cătălin
Rădulescu, anchetă finalizată cu trimiterea în judecată a acestuia.

