Primarul Brailei, Aurel Simionescu, a fost retinut pentru 24 de ore. Procurorii DNA
investigheaza o frauda cu fonduri europene de 8,6 milioane de euro
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Primarul municipiului Braila, Aurel Simionescu, a fost ridicat miercuri, 3 februarie, de anchetatori si a fost
transportat cu o duba a jandarmeriei la sediul DNA Galati pentru audieri. Dupa cateva ore de audieri, primarul
Brailei a fost retinut pentru 24 de ore. Alaturi de el, a mai fost retinut si Stoica Anghelescu, fostuul director al
Directiei Economice.
In cursul zilei de 4 februarie 2016, inculpatii Simionescu Aurel Gabriel si Anghelescu Stoica urmeaza sa fie
prezentati Tribunalului Galati cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cei doi sunt anchetati
pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si
schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene.
Procurorii DNA au descins in cursul diminetii la sediul Primariei Braila si au verificat documente referitoare
proiectele cu fonduri europene contractate de municipalitate cu societatile Concivia si Tancrad. Lucrarile cu
fonduri UE vizeaza modernizarea uneia dintre cele mai importante artere rutiere din oras, Bulevardul
Dorobantilor. Procurorii au deschis un dosar de frauda cu fonduri europene, vizati fiind primarul Aurel Gabriel
Simionescu si fostul director al Directiei Economice a Primariei Braila, actual consilier financiar al primarului,
Stoica Anghelescu. Primul ridicat de procurorii DNA ar fi fost chiar Stoica Anghelescu, luat de acasa si dus la
audieri la Galati. Dupa ce primarul a fost scos din Primarie, procurorii DNA s-au intors in institutia publica

insotindu-l pe Anghelescu in biroul acestuia, pentru perchezitii. Potrivit unor surse juridice, investigatia DNA
priveste o frauda estimata la 8,6 milioane de euro. Faptele asimilate celor de coruptie ar fi fost comise cu
concursul mai multor functionari publici din subordinea edilului, precum si al reprezentantilor firmelor
interesate in obtinerea contractelor de lucrari publice, conform acelorasi surse. Potrivit acestora, pentru
fraudarea procedurilor de atribuire a licitatiilor publice, reprezentantii firmelor agreate au decis, in complicitate
cu unii angajati din administratia locala, fie sa ofere pretul cel mai mic, fie sa se incadreze in anumite criterii
tehnice considerate esentiale pentru realizarea proiectelor vizate. In cazul proiectului de modernizare a
bulevardului Dorobanti, oferta initiala a asocierii care a castigat contractul ar fi fost majorata ulterior cu peste
50%. Majorarea s-ar fi facut prin cresterea tarifelor din oferta initiala, fara nicio justificare. Potrivit surselor
judiciare, diferenta dintre cele doua oferte a fost de peste 40 de milioane de lei, suma care ar reprezenta
prejudiciu adus fondurilor administrate de administratia locala. Cine este Aurel Simionescu Aurel Gabriel
Simionescu (PSD) a fost presedintele Consiliului Judetean Braila in perioada 1996 - 2004, senator in legislatura
2004-2008, iar din 2008 pana in prezent, primar al municipiului Braila, de fiecare data castigand alegerile
detasat fata de principalii competitori. Numele sau nu a aparut pana acum in niciun dosar penal, desi la Braila
scandalurile de coruptie s-au tinut lant in ultimii ani.
Iata ce au precizat procurorii DNA in ordonanta de retinere:
"La data de 22 iulie 2009, in contextul derularii Programului Operational Regional, cofinantat din Fondul
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in proportie de 85% (ce privea sprijinirea unei dezvoltari economice
si sociale durabile si echilibrata teritorial, a tuturor Regiunilor Romaniei), Primaria municipiului Braila a
incheiat cu institutiile abilitate un contract de finantare ce avea ca obiect <<Modernizare Bulevardul
Dorobantilor, municipiul Braila>>. In cursul anului 2010, inculpatul Simionescu Aurel Gabriel, in calitate de
ordonator principal de credite si responsabil de controlul financiar preventiv, beneficiind de sprijinul
inculpatului Anghelescu Stoica, in calitate de director executiv al Directiei Finantelor Publice Locale din cadrul
Primariei municipiului Braila, a schimbat, cu intentie, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de
2.642.179,91 lei, ce reprezinta o parte din cei 15.703.464 lei primiti ca prima transa de prefinantare din fonduri
europene, in cadrul proiectului mentionat mai sus. Aceasta suma de bani a fost folosita in alte scopuri decat
pentru cheltuieli eligibile in cadrul proiectului respectiv (,,Invatamant", ,,Locuinte, servicii dezvoltare publica"
etc.). Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari de ,,Modernizare bulevardul
Dorobantilor, municipiul Braila" s-a desfasurat in mai multe etape, astfel: - o prima etapa in anul 2009, care a
avut ca finalitate anularea procedurii prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, - a doua
etapa, in perioada aprilie - iulie 2010, anulata de acelasi Consiliu, - a treia etapa, in luna august 2010. Din
probatoriul existent la dosarul cauzei a rezultat ca modalitatea de fraudare a procedurilor de atribuire a unor
contracte de prestari servicii ori executie lucrari la nivelul autoritatilor publice locale a fost aceea ca anumite
firme agreate, in coniventa cu reprezentantii si functionarii din cadrul autoritatilor publice locale, fie sa ofere
pretul cel mai mic/cea mai buna oferta economica, fie sa indeplineasca "anumite" conditii (tehnice, profesionale,
etc.) apreciate ca esentiale de catre membrii comisiilor de analizare si evaluare a ofertelor, conditii care,
bineinteles, erau stabilite in mod evident in scopul aratat mai sus. Aceasta situatie a condus ca, in timp, anumite
societati comerciale sa detina monopolul lucrarilor licitate de autoritatile publice locale din municipiul Braila,
respectiv Consiliul Judetean Braila si Primaria municipiului Braila. Astfel, aceste firme au castigat marea
majoritate a contractelor de achizitie publica pe plan local si judetean. In acest context, la data de 22 decembrie
2010, Primaria Municipiului Braila a incheiat cu o asociere de firme un contract de achizitie publica, in
conditiile in care oferta financiara a acesteia a fost mai mare decat cea clasata pe locul al doilea, care ar fi trebuit
sa fie desemnata castigatoare. Prin incheierea acestui contract, inculpatii Simionescu Aurel Gabriel si
Anghelescu Stoica si-au indeplinit cu intentie, in mod defectuos, atributiile de serviciu ce derivau atat din
calitatea de ordonator principal de credite si responsabil de controlul financiar preventiv, cat si din calitatea de
responsabil cu viza de control financiar preventiv si presedinte, cu drept de vot, al comisiei de evaluare
ofertelor. Acest lucru a fost posibil prin stabilirea unor criterii vadit discriminatorii de calificare si de selectie a
ofertelor, in procedura de atribuire a contractului de lucrari mentionat, organizata si in anul 2009 (procedura

anulata prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor). Concret, cei doi inculpati au avizat si
aprobat documentatia de atribuire a contractului respectiv catre asocierea de firme care propusese suma de
99.992.906,29 lei pentru executarea lucrarilor, cauzand prin aceasta, vatamarea intereselor legitime ale
ofertantului clasat pe locul al 2-lea, care a acumulat cel mai mare punctaj in urma aplicarii algoritmului de
calcul in evaluarea ofertelor si care ofertase pentru lucrari suma de 65.648.502,88 lei. Prin actiunile inculpatilor
Simionescu Aurel Gabriel si Anghelescu Stoica a fost produs Primariei Braila un prejudiciu de 39.829.735,31
lei, din care 24.985.162,27 lei reprezentand finantare nerambursabila primita de la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Locuintei in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala si 14.844.572,66 lei prejudiciu
adus bugetului local al municipiului Braila".

