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n
Belciugatele

Dinei a reluat „războiul”
La Belciugatele disensiunile dintre fostul şi actualul
primar sunt foarte vechi şi riscă să capete noi dimensiuni
în perioada următoare. Petre Dinei, cel care a condus
comuna până în 2012 preţ de 8 mandate, e total
nemulţumit de modul în care a fost administrată
Primăria, după preluarea „puetrii” de către liberalul Mihai
Gurlui. În acest sens, în calitate şi de lider al organizaţiei
locale PSD Belciugatele Petre Dinei a sesizat şi organele
abilitate ale statului semnalând presupuse nereguli
inclusiv de natură penală în cadrul Primăriei Belciugatele.
În opinia sa „lucrarea de asfaltare a străzilor din satele
Măriuţa, Belciugatele, Cojeşti şi Candeasca nu s-au făcut
conform proiectului. Nu s-au construit şanţuri şi podeţe
pe ambele părţi ale străzilor iar acolo unde s-au
construit, s-au întrerupt din loc în loc. Podeţele nu s-au
efectuat deloc. Nu s-a construit nici măcar un metru pe
strada Complexului unde se află un complex turistic care
aduce venit la bugetul local. De asemenea pe această
stradă nu s-a montat nici măcar un bec pentru iluminat
public”. Dinei mai susţine că „s-a suplimentat suma de
execuţie foarte mult faţă de cea licitată iar lucrarea nu sa făcut de calitate, fiind multe sesizări în acest sens.”
O altă posibilă neregulă se referă la faptul că „S-au
înfiinţat pe lângă Primărie două firme (după părerea
mea fantoma) iar una dintre ele a dispărut foarte
repede, adică societatea Servicii Edilitare Belciugatele, în
contul căreia Primăria Belciugatele a tot virat sume de
bani sub pretextul efectuării unor lucrări. De la
desfiinţare, societatea a figurat pe zero iar a doua firmă
Belciugatele Construcţii Edilitare a executat lucrări la
Şcoala Belciugatele, Primărie, Grădiniţă dar din
informaţii pe surse s-au virat sume de bani de către
Primărie iar la terminarea lucrărilor nu prea s-au văzut
schimbări Dar, s-au văzut în schimb la locuinţa numitei
Moise Maria şi a viceprimarului Gabriel Gurlui. Magazia
din curtea Primăriei a fost construită cu infima sumă de
180 de mii de lei de către firma mai sus – menţionată.”
Dinei mai spune că „se scoate motorina pentru
buldoexcavatorul Primăriei şi se consumă de către
viceprimarul Gabriel Gurlui, motivând faptul că lucrează
cu acest utilaj pe drumuri iar drumurile sunt pline de
buruieni.”
O altă posibilă neregulă se referă la „activitatea de
pregătire (cursuri profesionale) care se face într-o
veselie. Exemplu, secretarul comunei, Mihai Ion, a
plecat de două ori la cursuri, o dată cu soţia, Mihai
Mariana, ce lucrează în aceeaşi unitate administrativă şi
o dată singur. Toate aceste activităţi costă foarte mulţi
bani din bugetul local care ar putea fi folosiţi pentru alte
activităţi în folosul cetăţenilor.”
„Locurile de casă după plecarea fostului primar, Dinei
Petre, s-au dat fără respectarea Legii 15 / 2003 unde se
precizează că aceste locuri vor fi primite de către tinerii
domiciliaţi, cu buletin de identitate în comuna
Belciugatele. Mai precizez faptul că s-au primit locuri de
casă cu buletine de identitate făcute ad – hoc iar la
această dată nimeni din cei care au primit nu mai are
buletin de identitate de Belciugatele” mai spune în
plângerea depusă la Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Călăraşi, Petre Dinei.
Seria de posibile ilegalităţi continuă. Dinei susţine că „tot
viceprimarul localităţii a dat staţiile de apă unei firme
din Călăraşi, cu toate că fostul primar a construit aceste
edificii să vină în interesul cetăţenilor din localitate din
punct de vedere financiar şi să creeze un venit pentru
bugetul local. La staţia din Belciugatele a lăsat 3 puţuri
construite. Din cauza proastei exploatări, a mai rămas
doar unul neputând satisface nevoile de apă ale
comunităţii”.
„Fostul primar, Dinei Petre, a lăsat în faza de avize
Proiectul de Urbanism General şi în cei 7 ani de când
fostul prima lipseşte, actualul primar nu a făcut nimic ca
Belciugatele să aibă PUG. Oare ce interese sunt la mijloc
să laşi comuna atâţia ani fără PUG? Şi din nou se naşte
întrebarea, oare aceste construcţii care s-au făcut în
aceşti ani, în ce bază s-au făcut? Toate sunt neautorizate,
aşa se înţelege din moment ce nu există PUG, încălcând
Legea 50 a autorizării construcţiilor”.
Fostul primar consideră că, în opinia sa, „capul tuturor
neregulilor din instituţia Primăriei este viceprimarul
Gurlui Gabriel care prin sentinţa din 17 aprilie 2019 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respinge recursul
împotriva sentinţei 1277 / 15.04.2016 şi constată
calitatea de colaborator al securităţii a viceprimarului
Gurlui Gabriel, sentinţă rămasă definitivă.”
„Războiul” continuă şi se anunţă dur şi sângeros. Nu e
vorba doar că se profilează în zare anul electoral 2020.
Sunt oameni în comuna Belciugatele, printre care şi Petre
Dinei, cărora chiar le pasă de comunitatea în care au
muncit, trăiesc, au cunoscut bucurii şi necazuri şi tot aici
vor să îmbătrânească frumos alături de famiile lor.

Belciugatele: Conducerea liberală a
Primăriei aruncă miliarde de lei
pentru apa nepotabilă...
Risipa de bani publici privind apa distribuită locuitorilor
din Belciugatele şi satelor aparţinătoare a apărut imediat
după ce Mihai Gurlui / PNL a preluat mandatul fostului
primar PSD, Dinei Petre. Acesta a moştenit de la Dinei 3
puţuri de mare adâncime care asigurau necesarul de apă
al localităţilor. Astăzi 2 dintre ele sunt colmatate din
cauza neefectuării la timp a lucrărilor de denisipare.
Dinei ne-a condus la faţa locului, acolo unde este Staţia
de apă pe care Primăria a dat-o unei societăţi.Buruiana
este de peste 2 metri iar şerpii se simt ca la ei acasă
spun vecinii. Ei indică afişe din care reiese că apa nu este
potabilă şi se plâng de faptul că această apă este foarte
scumpă. Mai mult apa nu curge, nu are presiune.
Deseori, oamenii se plâng că nu au apă.

La Primăria Belciugatele banul
public este cheltuit, fără a se finaliza
lucrările
Mai multe publicaţii arată cum sub conducerea
liberalului Mihai Gurlui s-au cheltuit foarte mulţi bani în
mod nejustificat. Astfel, în cazul proiectului
„Alimentarea cu apă în satul Măriuţa”, a fost
recepţionată lucrarea în data de 18.12.2013 în valoare
de 1.860.406,67 lei fără TVA, în cadrul contractului nr.
3051 încheiat de SC ICT TOTALL – TERM SRL, deşi în
document se face precizarea că abia „în cursul anului
2014 au fost executate lucrări de racordare la reţeaua
electrică, cât şi lucrări de branşamente la sistemul de
alimentare cu apă”.
După punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu
apă în prima decadă a anului 2015, s-ar fi cheltuit peste
18 miliarde de lei vechi. Înaceste condiţii locuitorii din
satul Măriuţa nu s-au putut bucura de servicii de
distribuire a apei potabile, potrivit proiectului obţinut
prin PNDL.

Primarul liberal se laudă cu proiecte
care nu sunt finalizate...Iată cum...
Curtea de Conturi Călăraşi a constatat în referatul unuiui
control ca o plată nelegală a unor lucrări neexecutate de
furnizorul SC IPROEX Bucureşti şi SC ICT TOTALL – TERM
Bucureşti la obiectivul alimentare cu apă în sat Măriuţa
– are o valoarea estimată a abaterii în sumă de
14.826,65 lei...Mihai Gurlui a uitat de aceasta şi în
declaraţiile făcute presei de partid prin luna mai 2014, în
săptămânalul „Obiectiv de Călăraşi” spunea: „Petre
Dinei nu a reusit să atragă nici un leu pentru proiectul
„Alimentare cu apă a satului Măriuţa”. În schimb,
primarul Gurlui Mihai a primit fonduri de 22 miliarde lei
vechi pentru acest proiect! Staţia de apă de la Măriuţa –

lucrare amplă, este executată 100% în timpul
mandatului meu. Finalizarea acesteia într-un timp relativ
scurt, comparativ cu proiecte similare din alte localităţi
şi obţinerea fondurilor necesare pentru acest proiect
este meritul primarului Mihai Gurlui şi nu al lui Petre
Dinei care nu a reuşit să atragă niciun leu pentru acest
proiect.”

Proiectele de asfaltare a drumurilor
sunt doar în visele primarului liberal
Un al doilea obiectiv de investiţii, obţinut tot prin PNDL,
denumit „Modernizare drumuri şi străzi în comuna
Belciugatele, judeţul Călăraşi”, urmărea asfaltarea a
10,992 km de drumurişi străzi. Lucrarea a început prin
Contractuli de lucrări nr.3725/06.08.2013 (proiectare şi
execuţie) încheiat între asocierea SC Zalex Construction
SRL şi SC S&D BEST DESIGN CONCEPT SRL în calitate de
executant şi Primăria comunei Belciugatele în calitate de
beneficiar”. Lucrările au fost sistate începând cu data de
10.06.2014 urmare a lipsei de finanţare şi vor fi reluate
în funcţie de fondurile alocate.

Fostul primar PSD, Dinei Petre
provoacă insomnii fraţilor Gurlui
care mai administrează com.
Belciugatele
În deplasările cu noi, fostul primar a fost oprit de multe
ori de cetăţenii nemulţumiţi de administraţia libarală. Ei
au arătat cum fraţii Gurlui nu şi-au onorat
angajamentele şi nu au continuat proiectele fostului
primar, de dezvoltare a localităţilor. Ei au arătat multe
abuzuri care se comit în localitate. Clădiri ca a fostului
CAP care au fost acordate sub nu se ştie ce formă unor
firme, spaţii comerciale, un cămin cultural închis în
curtea căruia domnesc buruiana, la fel ca şi lîngă parcul
din localitate.
O şcoală degradată la Cojeşti plină de buruiană şi fără
gard...Străzi de pământ sau rămase pietruite pentru că
electoratul de aici este din Bucureşti şi nu are drept de
vot... Până şi ridicarea gunoiului este abordată politic de
fraţii Gurlui, spun oamenii care arată că numai membrii
şi simpatizanţii PNL au primit tomberoane de gunoi, ei
fiind obligaţi să îl depoziteze în saci. Proiectele
primarului PSD Dinei Petre au fost abandonate.
Canalizările sunt neterminate, apa se scurge pe şosele
spre curţi de unde intră şi în case. Podeţele nu s-au
realizat, cei vârstnici fiind obligaţi să îşi rupă picioarele
ca să ajungă în curţi. Dispensarul a rămas fără acoperiş şi
mutat în vestiarele echipei de forbal. Terenul de fotbal
degradat plin de buruiană. De altfel buruiana este de
peste 2 metri în multe locuri publice, şi înconjoară şi aşa
zisa Staţie de apă...
Serviciile la Primărie funcţionează politic. Dacă eşti
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cu fraţii Gurlui!
simpatizant PNL primeşti adeverinţa imdeiat. Dacă nu
eşti...o primeşti peste 30 zile. Dacă ai curaj şi faci scandal
că nu ţi se eliberează certificatul sau adeverinţa la timp
primeşti o bătaie cu multe zile de îngrijiri medicale. Totul
în sediul Primăriei Belciugatele, unde se lucrează şi
după...program. În astfel de condiţii, cetăţenii îi cer lui
Dinei să candideze din nou, chiar şi la cei 70 de ani şi să-i
scape de familia Gurlui, de liberalii care şi-au bătut joc
de comună.

Viceprimarul PNL Gurlui Gabriel,
informator al fostei Securităţi
Viceprimarul Gurlui Gabriel, renumit în presa zonală ca
scandalagiu la Primăria din Belciugatele, a fost găsit în
incompatibilitate de către Agenţia Naţională de
Integritate, întrucât “ în mandatele 2012 – 2016 şi 2016
– 2020 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi pe
cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Belciugatele, judeţul Călăraşi, încălcând
astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi ale art. 91,
alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.”. Conform
acestor dispoziţii” Funcţia de primar şi viceprimar,
primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti,
preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este
incompatibilă cu:… funcţia de preşedinte, vicepreşedinte,
director general, director, manager, administrator,
membru al consiliului de administraţie….la regiile
autonome de interes naţional sau local, la companiile şi
societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”.
Gabriel Gurlui a manifestat nepăsare în respectarea legii,
mai ales că în mai 2016 publicaţia Express atrăgea
atenţia că el se află în incompatibilitate. Astfel Decebal
Mihalache scria de acum 3 ani că “turnătorul Gurlui ar
putea intra în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate,
întrucât a deţinut simultan calitatea de viceprimar şi
membru în consiliul de administraţie al şcolii. În cazuri
similare, chiar în judeţul Călăraşi, ANI s-a pronunţat:,, sa aflat în stare de incompatibilitate în perioada(…),
întrucât a deţinut simultan funcţiile de viceprimar şi
membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii”
El a fost propus de Consiliul Local în funcţia de membru
al consiliului de administraţie al şcolii nr. 1 Belciugatele.
Încercând să scape din mâna legii, Gurlui a atacat
Raportul de evaluare nr.37231/G/II/24.10.2018 al ANI în
instanţă pe data de 12 nov. a.c., dar încă nu a primit
termen. El vrea doar să-şi prelungească şederea în
funcţie, întrucât legea prevede că persoana găsită
incompatibilă este decăzută din dreptul de a ocupa o
funcţie sau demnitate publică timp de trei ani de la data
eliberării din funcţie sau de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti.
Presa locală şi multe persoane au reclamat că Gabriel

Gurlui s-a făcut remarcat încă de la intrarea în politică
prin numeroase scandaluri, fiind în permanenţă în
conflict cu fostul primar din Belciugatele, Petre Dinei, pe
care şi l-a dorit dat jos cu orice preţ. Multe exemple se
pot da. Unul este atunci când a pus lacăt pe grilajul de la
intrarea în primărie, pentru ca Dinei să nu mai poată
intra. Un altul este recent cînd un cetăţean a fost bătut
în grup cu pumnii şi picioarele în Primărie pentru că a
avut curajul să denunţe că nu i s-a eliberat la timp
certificatul de naştere al unui copil. Se pot aminti atunci
când a făcut un scandal monstru afirmând că a fost
împuşcat cu gloanţe de cauciuc, uitând să spună că a fost
prins la rupt de afişe electorale.
Meritosul Gurlui a fost dovedit turnător al Securităţii cu
acte în regulă. În data de 15 aprilie 2016 judecătorii
Curţii de Apel Bucureşti reţineau:” Admite acţiunea.
Constată calitatea pârâtului Gurlui Gabriel de
colaborator al Securităţii. Cu recurs în 15 zile de la
comunicare la ÎCCJ, recursul se depune la CAB.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.04.2016”.

Falsurile şi uzurile de fals au
continuat, cu sfidarea legii...
Pe data de 22.04.2016, după sentinţa Curţii de Apel,
Gabriel Gurlui semnează declaraţia pe propria
răspundere, obligatorie pentru participarea în alegeri, în
care spune că nu a fost lucrător sau colaborator al
Securităţii, motiv pentru care s-a ales cu o plângere
penală pentru fals în declaraţii. De soarta acesteia nu
mai ştim nimic, dar niciodată nu e prea târziu. Cât
despre partea politică, PNL, partid istoric, persecutat de
Securitatea comunistă, nu acceptă turnători. Conform
art.22 alin. 2 din Statutul PNL:” Radierea se face de
drept, de către BPJ, la propunerea BPL al organizaţiei pe
teritoriul căreia era membru cel în cauză, în următoarele
cazuri: (h) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă, a calităţii de lucrător,
colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în
conformitate cu prevederile legale în vigoare”. Turnătoria
Gurluiului a avut, în recurs, termen la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie 17.04.2019, ora 9:00. La 15.07.2019
ÎCCJ a respins ca nefondat recursul lui Gurlui,
reconfirmînd calitatea acestuia de turnător/ colaborator
al fostei Securităţi.

La 70 de ani, Dinei Petre, primar
PSD &PCR în 8 mandate va candida
din nou. Iată de ce...
Fostul primar PSD Dinei Petre ne prezintă ce au făcut
urmaşii săi, liberalii conduşi de primarul Gurlui: Nu au

bătut nici un cui...Totul se vede cu ochiul liber spune
Dinei. Sub mandatul lui Gurlui comuna a involuat minim
10 ani. Adeverinţele se eliberează cetăţenilor
preferenţial, după cum au votat sau după ce orientare
politică au. Dacă cumva vreunul îndrăzneşte să se
declare simpatizant al PSD primeşte adeverinţa după 30
de zile. Altfel...dacă este declarat ca liberal o primeşte
imediat.
Simpatiile politice nu au ce căuta în administraţia locală,
spune fostul primar Dinei Petre. Oamenii îmi arată că
numai cei servili PNL sau primarului Gurlui au primit
tomberoane de gunoi, ei ceilalţi chinuindu-se cu saci din
plastic. Drumurile au fost distruse. S-au distrus
canalizările pluviale, şanţurile iar apa se scurge pe şosea.
Nu există acces de pe şosea în curţi, mulţi bătrâni fiind
obligaţi să escaladeze ca să ajungă în curte din cauza
diferenţelor de nivel. Alimentarea cu apă este
defectuoasă. Am lăsat 3 puţuri de apă. Pentru că nu s-au
îngrijit 2 au fost închise. Preţul apei este mare iar apa nu
este potabilă. Cu 1 puţ existent nu se face faţă nevoilor
cetăţenilor. Nu ştiu cum funcţionează acea staţie de
tratare a apei”. arată fostul primar. „Actuala conducere
a Primăriei este compusă din indivizi care nu au făcut
nimic toată viaţa lor. Nici măcar un gard. Sunt experţi în
reclamaţii şi denunţuri, au făcut un mod de viaţă din
asta” arată Dinei. „Am renunţat în 2012 la cursa
electorală din motive de sănătate şi a vârstei. Îmi pare
rău că nu au venit în urma mea nişte oameni care să îmi
continue proiectele mele, să ţină măcar curăţenia în
comună. De vineri de la prînz nu mai găseşti pe nimeni la
Primărie. Sunt navetişti şi nu-i interesează de oamenii
care i-au votat. Nu numai că îi caracterizează
trândăvia...dar nu se pricep la lucrări specifice
infrastructurii de exemplu” spune fostul primar PSD
arătînd cum au distrus şoseaua aplicând sare în loc să
deszăpezească. „Gurluienii sunt oameni răi la suflet. Au
promis în campania electorală că vor realiza transport
între sate, că vor face cămin cultural la Măriuţa, că nu va
mai fi nici un sat fără asfalt, dar ei nu au pus nici măcar
o roabă de piatră. Nimic nu au făcut. Numai vrăjeli...Nu
le pasă...” a mai adăugat Dinei.
Deşi sunt în vârstă, îmi anunţ intenţia de a candida ca
primar. Nu pot lăsa comuna pe mâna unor astfel de
oameni să distrugă tot. Voi candida pentru că oamenii
mi-au cerut asta. Şi-i voi bate pe liberali aşa cum i-am
mai bătut 5 mandate de primar. Comuna asta trebuie să
renască, să se bucure de banii pe care guvernul PSD îi
acordă pentru dezvoltare, pentru asfaltare,
modernizarea sau reabilitarea unor clădiri de instituţii.
Le transmit oamenilor să aibă încredere în mine, în Petre
Dinei. Nu pot lăsa comuna de izbelişte, la bunul plac al
unei familii care nu este în stare să bată nici măcar un
cui...
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