Baronul 10%. Gheorghe Nichita, excursie in China primita spaga intr-un proiect al
Primariei. Primele fotografii din sejur
Ionut Benea,

Gheorghe Nichita, primarul suspendat al municipiului Iasi, ar fi primit mita, printre altele, o excursie in China in
care, sustin surse judiciare pentru ,,Adevarul", ar fi mers alaturi de amanta Adina Samson. Spaga totala
solicitata s-ar ridica la 6,9 milioane de lei, sustine DNA.
Proiectul care i-a adus catuse aseara lui Nichita este cel legat de managementul traficului din oras, care vizeaza,
printre altele, amplasarea unor semafoare ,,inteligente" in municipiu. Procurorii au remis aseara un comunicat de
presa in care explica, sumar, motivele din spatele incatusarilor lui Nichita si a lui Urdareanu. Primarulsuspendat al Iasului a fost pus sub acuzare pentru luare de mita, in timp ce afaceristul, pentru dare de mita. In
dosar a mai fost inculpat si omul de afaceri iesean Gabriel Mardarasevici, pus sub control judiciar pe cautiune
pentru dare de mita. Sub control judiciar este cercetat in acest dosar si Mihail Tanasescu, vicepresedinte al
grupului de firme UTI. Procurorii DNA spun ca, in 2013, in contextul implementarii proiectului ,,Sistem de
Management de Trafic in Municipiul Iasi", care privea fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si
scaderea gradului de poluare din Iasi, Gheorghe Nichita a pretins si primit de la ceilalti inculpati foloase
necuvenite pentru atribuirea proiectului. Proiectul a fost castigat de asocierea UTI si Information Business
Consulting (IBC), fiecare dintre cele doua firme, dupa cum sustine DNA, urmand a oferi mita primarului
Nichita.

,,Acest lucru a avut la baza o intelegere anterioara intre inculpatii Nichita Gheorghe, Mardarasevici Iulius
Gabriel (pentru IBC) si Urdareanu Tiberiu (pentru UTI), acestia din urma efectuand, cu sprijinul inculpatului
Tanasescu Mihail si al unei alte persoane, demersuri frauduloase pentru colectarea banilor (ce urmau a fi dati cu
titlu de mita). De asemenea, demersurile au constat si in elaborarea si, ulterior, decontarea unor facturi pentru
situatii de lucrari continand servicii neprestate, a caror valoare reprezenta, de fapt, suma ce se colecta, periodic,
drept mita pentru primarul municipiului Iasi", a sustine DNA. Ce s-a platit Procurorii individualizeaza spagile
care s-ar fi oferit in cadrul acestui proiect, din informatiile oficiale reiesind ca Nichita nu ar fi apucat sa
primeasca intreaga suma de bani pretinsa. Astfel, Nichita ar fi primit ,,o parte" din cei 10% ceruti, dar si
reduceri privind cazarea la un hotel de lux, in perioada 2013-2015, din Bucuresti. De asemenea, in 2014, Nichita
ar fi primit servicii de cazare in China la care ar fi participat angajati ai Primariei Iasi, dar si oameni de afaceri,
printre care si Gabriel Mardarasevici.

Potrivit

unor fotografii obtinute de ,,Adevarul" de la respectiva calatorie, Nichita ar fi fost in China alaturi de fosta sa
iubita, Adina Samson, angajata in trecut la Primarie. Nichita ar mai fi obtinut beneficii privind achizitionarea
unor echipamente electronice, in perioada ianuarie-februarie 2014, in valoare de 20.000 de lei. Referitor la
procentul presupuselor spagi, DNA a detaliat: ,,Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat ca suma de 6,9
milioane lei, reprezentand 10% din valoarea contractului de lucrari, urma a fi remisa in raport cu cota de
participare a asociatilor UTI si IBC la contract, adica 80% reprezenta <<contributia>> UTI, iar 20% reprezenta
<<contributia>> IBC la banii colectati cu titlu de mita pentru inculpatul Nichita Gheorghe, parte din aceasta
fiind colectata deja in contul IBC." Proiectul, unul controversat Dupa prima retinere a primarului Gheorghe
Nichita, ofiteri din cadrul DNA au venit la Primaria municipiului Iasi, de unde, in prezenta actualului primar
interimar, Mihai Chirica, si a fostului director privind programele europene, Cosmin Coman, au ridicat
documente din cadrul acestui proiect.
Nu este singurul proiect ale carui documente au fost ridicate de procurori de la Primaria Iasi, existand, din
informatiile cunoscute pana in prezent, cel putin alte cinci proiecte luate in vizor de autoritati. In privinta celui
despre managementul de trafic, acesta este finantat din bani europeni, iar clauzele abuzive din caietul de sarcini
au atras sanctiuni dure municipalitatii iesene, care a primit o corectie de peste 21 de milioane de lei.

