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Petre Dinei, poate cel mai longeviv că este posibil aşa ceva! Am ajuns la locurile de casă, suprafaţa totală au nimic în prezent. Oamenii sunt venite din diferite direcţii.
ex – primar din judeţul Călăraşi, să fiu martorul la ceva ce nu acordată pentru cele 21 de locuri supăraţi şi nu au unde să stea." 
care a „contabilizat" 32 de ani de Primarul Gurlui are o credeam să văd vreodată. Ştiu că ar de aproximativ două hectare de Am decis să mergem pe teren 
muncă în administraţia publică am dat, pe mandatul meu, mai altă părere: Cetăţenii locală, continuă să scoată la multe locuri conform Legii 15/2003 
lumină abuzurile, problemele şi care prevede sprijinirea tinerilor, au refuzat să 
situaţiile dificile pe care actualul pentru construirea unei locuinte 

construiască locuinţeExecutiv liberal nu a reuşit să le proprietate personală. Acum văd 
rezolve până la acest moment. doar porumb plantat şi mult tupeu Pentru a prezenta acest subiect, am 

din partea unuia care pretinde că analizat problema din toate 
reprezintă cetăţenii acestei Locuitorii îl apreciază pe fostul perspectivele. Primarul Gurlui are o 
comune." a declarat Petre Dinei primar ca pe un om gospodar, care poziţie opusă faţă de opiniile 
care a continuat „Locurile au fost s-a implicat şi care a muncit mult cetăţenilor şi ale lui Petre Dinei. 
date la finele penultimului meu pentru ca această localitate să Gurlui îi găseşte vinovaţi pentru 
mandat de primar, adică prin anul prospere. situaţia creată chiar pe beneficiarii 
2007, dacă îmi amintesc exact. Au În schimb, voci puternice şi multe la suprafeţelor de teren primit de la 
fost peste 20 de persoane care au număr din comună spun despre Primăriei. "Să-şi facă case şi acum. 
beneficiat la momentul respectiv actualul primar PNL, Mihai Gurlui, Problema este că ei nu vor să-şi 
de prevederile acestei legi care îi că n-ar fi făcut nimic bun pentru facă pe acolo. Ştiţi de ce? Petru că 
încuraja să construiască un cămin. localitate. Ba mai mult, susţin că au zis că sunt linii de înaltă 
Este bătaie de joc ceea ce se primarul este văzut foarte rar la tensiune şi îi încurcă şi nu vor să-şi 
întâmplă acum, aici. Mă uit cu faţă prin Primărie. facă... Acesta este motivul pentru groază şi nu îmi vine să cred aşa Petre Dinei nu se lasă însă aşa uşor ei nu vor să-şi facă. Plus că, nu au pământ. Ştiu că o parte din aceşti pentru a surprinde la faţa locului ceva… Oare ce spun acei oameni doborât şi încearcă din răsputeri să bani unii din ei să construiască, beneficiari ai Legii 15/2003 sunt fenomenul din Belciugatele. Petre care deţin aceste terenuri? Ce scoată la lumină toate lucrurile pe probabil. A venit vreunul dintre ei prin ţară sau prin afară, la muncă. Dinei s-a oferit să ne însoţească şi părere or avea? Cetăţenii stau cu care le consideră ilegale la nivel de cu documentaţie să spună 'Dom'le, Am discutat cu o parte din aceştia, să ne pună în legătură cu o parte hârtiile în mână şi nu pot intra în administraţie locală. Situaţia cel puţin 7-8 pot veni cu din persoanele care au dreptul legal vreau să mă apuc..?" a spus Gurlui posesia pământului pentru casă relatată mai jos este una pe care nu adeverinţe ce au fost eliberate în la suprafeţele de teren pe care le- căruia i-au fost prezentat o parte pentru că este folosit de alticineva. am mai întâlnit-o, o problemă cu iz anul când s-au dau terenurile au primit (n.r. doar în hârtii) în anul din adeverinţele şi documentele Treaba asta se întâmplă de câţiva penal, care persistă de multă vreme pentru a demonstra că aceştia nu 2008 de la administraţia din eliberate în anul 2008 pentru ani de zile, nu de acum. Revenind în satul Măriuţa din comuna Belciugatele. terenurile ce s-au dat în posesie 

Belciugatele. mai multor beneficiari. "Să-şi facă Am reuşit să discutăm cu o parte 
case acolo, câte or vrea. Măcar să din persoanele care ar fi trebuit să Dinei: Nu credeam că 
facă. M-ar bucura." a continuat aibă o casă construită în acest 

este posibil aşa ceva! Gurlui.moment. Oamenii se declară total 
Acum, Petre Dinei descoperă o altă nemulţumiţi de faptul că Mihai 

Poliţia şi Procuratura "afacere" pe care actualul primar Gurlui nu a vrut să îi pună în 
Gurlui ar avea-o alături de alte posesia terenurilor primite conf. au fost sesizate!
persoane apropiate lui. Dinei Legii 15/2003, susţinând că actualul 

Fostul primar din Belciugatele a susţine că implicat în această primar ar fi motivat că 
dorit să facă cunoscut faptul că, din treabă ar fi şi fratele primarului documentele nu sunt valabile şi nu 
cauza nenumăratelor situaţii grave viceprimarul Gabriel Gurlui (dovedit au bază legală. Iar oamenii, de frică, 
pe care le-a identificat, a sesizat recent ca fost colaborator al din nesiguranţă, nu au mai 
mai multe instituţii abilitate care Securităţii!). construit nimic. Doar unul dintre 
urmează să desfăşoare cercetări şi beneficiari a ridicat o parte din Fostul edil pune accent pe latura 

fundaţie, dar a demolat-o în cele verificări privind situaţiile relatate penală când explică situaţia ce se 
din urmă din cauza insistenţelor de acesta.petrece în localitatea. "Nu credeam 

Judeţean 302 care face legătura dintre Consiliului Judeţean Călăraşi şi lângă un indicator al vieţii civilizate, o Consiliul Judeţean Călăraşi a 
localitatea Belciugatele şi satul Drăgoeşti, preşedintelui instituţiei, Vasile Iliuţă, care resursă vitală pentru atragerea de început, de aproape 2 săptămâni, 
sat aparţinător localităţii cu acelaşi nume acordă sprijin de fiecare dată. Fondurile investiţii în judeţ! Ştiu că vă doriţi un reabilitarea Drumului Judeţean 
din judeţul Ialomiţa. "DJ 302 este un folosite la reabilitarea drumului judeţean judeţ cu o infrastructură rutieră la 

302 dintre localitatea Belciugatele drum foarte important, care face legătura provin din fonduri guvernamentale, adică 
şi satul Măriuţă. Un drum foarte între satul de reşedinţă Belciugatele şi bani de la Guvernul PSD. În sfârşit au 

satul Măriuţa. Cei care sunt nevoiţi să început să facă acest drum pe care l-am greu de parcurs, chiar dacă este 
ajungă în Belciugatele şi care vin prin întreţinut în mandatele mele de primar. folosit în special de utilaje agricole 
localitatea Fundulea ocolesc peste 30 de Am turnat sute de tone de piatră, am dat şi maşinile te teren.
kilometri. Drumul care a intrat în un nivel şi l-am făcut practicabil, atât cât 
reabilitare are o lungime de doar 6 km. În s-a putut. Dumnezeu este alături de noi şi Drumul are o lungime de 6 kilometri, iar în 
iarna anului 2012, am fost nevoit să intru iată cu ne-a ajutat. Perioada de finalizare trecut era încadrat ca drum agricol. Cu 
cu snow-mobilul pe acel drum pentru a a acestui obiectiv este de doi ani. Precizez eforturi apreciabile, Petre Dinei a reuşit să 
duce mâncare familiilor din satul Măriuţa faptul că acest drum nu este realizat de transforme drumul agricol în drum 
pentru că nu se putea circula altfel. Am Primăria Belciugatele, niciodată nu poate judeţean. 
făcut demersuri în fiecare mandat pentru fi făcut de administraţia din comună, 
a rezolva această problemă de o pentru că nu este proprietarul acestui Timp de mai mulţi ani, Dinei a întreţinut 

drum. Drumul are "zestre", iar drumul agricol prin depunerea periodică 
standarde europene, aşa că multe din constructorul are un avantaj în acest sens, de mai multe straturi de piatră, care an de 
investiţiile noastre ţintesc acest deziderat. lucrarea va fi de bună calitate. Mulţumesc an erau tasate şi aduse la nivel. Acum, 
Ne dorim cu toţii să circulăm pe drumuri domnului preşedinte al CJ Călăraşi, Vasile după ani de zile, Consiliul Judeţean 
mai bune şi vom reuşi! Împreună!  Iliuţă pentru acest lucru bun pe care îl Călăraşi a preluat munca depusă de fostul 
Contractul pe care îl vedeţi aici presupune face. Drumul face legătura între Curcani şi primar şi a demarat lucrările de asfaltare, 
modernizarea a două drumuri judeţene: Măriuţa, un drum direct asfaltat care care se întind pe parcursul mai multor luni. 
DJ 402 şi DJ 302. DJ 402 face legătura ajunge direct în Olteniţa." a precizat Petre 

Contractul pentru realizarea lucrărilor a între Curcani şi graniţa cu judeţul Dinei.
fost semnat în data de 3 august 2017, iar Ialomiţa, iar DJ 302, între Belciugatele şi 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile durata pentru implementarea acestuia se graniţa cu judeţul Ialomiţa. Vorbim 
Iliuţă, s-a referit la reabilitarea acestui întinde pe doi ani. Proiectul poartă despre peste 63 de kilometri de drum 
drum judeţean, declarând „Prin acest denumirea "Modernizarea şi reabilitarea judeţean pe care se va turna asfalt, pe 
contract, arătăm încă o dată că drumurilor judeţene DJ 402 - tronson DN4 care vor fi marcaje rutiere, poduri şi 
administraţia judeţeană pe care o conduc - Curcani - Măriuţa- limita judeţului podeţe şi, foarte important, pe care vom 
nu oferă călărăşenilor promisiuni şi vorbe Ialomiţa - km 0+000 - 53+700 şi DJ 302 construi 32 de staţii de autobuz (4 statii 

importanţă deosebită. Primăria goale, ci fapte concrete pentru bunăstare! DN3 - Belciugatele - Măriuţa, limita pe - DJ 302 si 28 de staţii pe - DJ 402). 
Belciugatele nu a putut face nimic, Nu vorbim de bani europeni, aducem bani judeţului Ialomiţa, km 0+000 - km Valoarea totală a contractului este de 90 
aceştia nefiind proprietari asupra europeni! Nu scriem proiecte, pe care se 15+365". de milioane de lei, pe care i-am atras prin 
drumului. Mă bucur de acestă lucrare pune apoi praful prin sertare, ci realizăm POR, iar lucrările propriu - zise vor începe 

Petre Dinei a făcut precizări importante care a început în localitatea Belciugatele. proiecte pentru o viaţă mai bună! în aproximativ o lună, imediat după ce 
privind procesul de reabilitare a Drumului Pe această cale vreau să mulţumesc Investiţiile în infrastructură reprezintă, pe vom emite ordinul de execuţie.”

localităţii. La vremea respectivă, vă forme. Fostul edil, Petre Dinei, are un grad de adevărat acest lucru. Documentele existente Mircea Nedelciu a fost un scriitor 
imaginaţi că nimeni nu a avut nimic de rudenie cu scriitorul Mircea Nedelciu. "Da, dovedesc clar acest lucru. Proiectele se fac cu român cu rădăcinile în judeţul 
obiectat. Puţin după 2000, într-o şedinţă a scriitorul Nedelciu Mircea este văr primar cu cap: introducere apă în satul Măriuţa care s-a Călăraşi. S-a născut în localitatea 
Consiliului Local, profesorul Ouş Alexandru, mine. Mamele noastre sunt surori. executat la doar o lună după ce mi-am 

Belciugatele la data de 12 noiembrie încetat ultimul mandat. Nu există niciun 
1950, stingându-se din viaţă pe 12 proiect făcut într-o lună în toată România. 
iulie 1999, la doar 48 de ani. A Strada despre care discutăm nu are o 

lungime mai mare de 300 de metri, nu ştiu absolvit Facultatea de Filoligie - secţia 
dacă aţi văzut-o. A turnat asfalt la capete, iar de română - franceză, a Universităţii 
între ele, gropile sunt până la genunchi, Bucureşti, promoţia 1974.
bălării cât casa. Răstorni maşina dacă intri 
acolo. Pot spune că această stradă nu s-a 

Încă din epoca studenţiei, Nedelciu devine realizat tot pe fondul răzbunării.
membru activ al Cenaclului Junimea, condus î Ce motive credeţi că are primarul Gurlui 
de profesorul şi criticul literar Ovid S. pentru a face aceste lucruri?
Crohmălniceanu. Între anii 1970-1973 face Cred că un motiv clar ar fi faptul că nu s-au 
parte din grupul de tineri scriitori de la împăcat cu ideea că "i-am bătut" 5 mandate 
Facultatea de Limba şi Literatura Română a de primar. Dacă te bate cineva 5 mandate 
Universităţii Bucureşti, care editează gazeta înseamnă cu eşti un nimic. I-am umilit. 
de perete Noii (alături de Gheorghe Crăciun, Diferenţele din procente nu au fost mici... 
Gheorghe Ene, Ioan Flora, Gheorghe Iova, discutăm despre 85% - 90%. De aici cred că a 
Ioan Lăcustă, Sorin Preda şi Constantin Stan). plecat toată duşmănia pe mine. Sunt oameni 
Din 1982, lucrează ca librar la Editura Cartea fără adresă. Nici unul nu are adresă. Stau prin 
Românească, un loc de întâlnire a scriitorilor fermă, cu chirie la Belciugatele. Când zic că 
tineri şi provinciali, apoi ca funcţionar la 
Uniunea Scriitorilor. Din 1990 conduce o 
asociaţie româno-franceză de difuzare 
editorială şi susţine câteva proiecte menite să 
primenească şi să dinamizeze viaţa 
profesională a scriitorilor autohtoni. În 1988 
se îmbolnăveşte de o formă de leucemie, cu care era, de asemenea, un mare om de Propunerea de numire a străzii a venit din 
care se va lupta mai bine de un deceniu. Se cultură pentru comuna Belciugatele, a venit partea profesorului Ouş Alexandru, nu din 
stinge din viaţă pe 12 iulie 1999, la Bucureşti, cu această propunere de a pune nume partea mea. Am rămas plăcut surprins când 
răpus de leucemie la vârsta de 48 de ani, şi străzilor, iar tot Consiliul Local a aprobat, în am auzit această propunere făcute din 
este înmormântat pe Aleea Scriitorilor din unanimitate, proiectul de Hotărâre. Tot partea lor. Consider că această mişcare din 
Cimitirul Bellu. acesta a propus să numim o stradă după partea acestor oameni fără cultură a fost 

numele prozatorul Nedelciu Mircea care şi-a făcută din răzbunare. Nu am fost informat la 
petrecut copilăria în această localitate. momentul respectiv de această decizie 
Părinţii scriitorului sunt din Belciugatele" a luată. Nici măcar consilierii mei din PSD nu 
spus Petre Dinei. m-au informat, eu având calitatea de 

preşedinte al PSD organizaţia comunală 
Mircea Nedelciu a copilărit în localitatea Belciugatele. Să fie spre ruşinea lor de faptul 
Belciugatele din judeţul Călăraşi. Pentru că că nu m-au anunţat. Am doi consilieri care 
străzile din Belciugatele nu purtau nici un nu au activitate. Din  punctul meu de vedere 
nume, Consiliul Local de la acea vreme, sunt fără activitate aceşti doi oameni. Zero! "Am aflat, într-o discuţie întâmplătoare pe 
alături de primarul Dinei Petre hotărăsc să Nu cred că este normal ce s-a întâmplat aici, care o aveam cu câţiva cetăţeni, că se 
confere câte un nume străzilor din comună. atâta timp cât există o hotărâre de Consiliul confruntă cu probleme juridice din cauza 
Totul se întâmpla după anul 2000. Un fost Local. Mie mi-a fost retras titul de cetăţean unor modificări ce s-au făcut în documentele 
profesor, consilier local, a venit cu de onoare ce mi-a fost conferit de Consiliul personale, totul din cauza schimbării 
propunerea ca unei străzi din localitate să i se Local prin anul 1996. M-am judecat cu ei, numelui străzii Mircea Nedelciu. Oamenii 
dea numele scriitorului Mircea Nedelciu, am câştigat în instanţă şi am primit şi daune îmi spuneau că au cheltuit mii de lei pentru 
gestul fiind făcut în semn de respect şi morale. După toate acestea, regulamentul schimbarea documentelor societăţii 
admiraţie pentru această personalitate de aplicare pentru cetăţenii de onoare a fost comerciale, deţinută de unul dintre cetăţeni, 
marcantă cu rădăcini în Belciugatele. modificat. S-a modificat la punctul în care cât şi documentele personale. Am întrebat 
"Am pus în toată localitatea, nume de străzi prevedea faptul că cetăţenii sunt scutiţi de despre ce stradă este vorba şi mi s-a spus că 
ale oamenilor care au făcut ceva pentru plata impozitelor, iar acum aceştia sunt e vorba de „Scriitor Nedelciu Mircea" căreia 
această comună. Persoane marcante ale obligaţi să plătească taxele şi impozitele." a i s-a schimbat numele în "Linia Mică". a 
localităţii - preoţi, primari, profesori, doctori spus Dinei.

completat Dinei.
- toate capacităţile comunei Belciugatele. 
Am dat aceste nume de străzi în toate satele 

L-am întrebat pe fostul edil ce bănuieli are 
asupra motivelor care au condus la decizia de 

nu ai adresa înseamnă că nu ai făcut nimic în schimbare a numelui străzii cu pricina. "Aşa 
viaţa ta. Aici este oftica lor.cum aţi văzut în presa călărăşeană, în timpul 

mandatelor mele pe care le-am avut în î Ce faceţi în viitor cu aceste situaţii pe care 
perioada comunismului, nimeni nu îşi le scoateţi la lumină?
permitea să jignească sau să critice un Petre Dinei a vorbit pe larg şi despre alte 

Ce să fac... am ieşit de la Primărie din motive 
primar. Iată că după revoluţie, nu exista an disensiuni care s-au dezvoltat în timp cu 

de sănătate. Nu am pierdut niciodată. Sunt 5 
care să treacă şi să nu caute motive, atacuri actuala administraţie liberală. Fostul primar a 

mandate consecutive după Revoluţie. Sunt 
identificat şi motivul principal.diverse la adresa mea şi a acţiunilor mele 

hotărât 100% ca anul viitor să candidez şi să 
administrative. M-au atacat în toată 

scot aceşti nemernici din primărie. Îmi voi î Sunt cetăţeni care spun că pe strada unde 
perioada mea de primar. Consider că decizia 

locuieşte fiica dumneavoastră nu s-a forma o echipă de tineri pe care să o 
de schimbarea a numelui acestei străzi ar 

asfaltat, tot din răutate, din duşmănie. Ce instruiesc pentru a lăsa comuna pe mâini 
veni pe fondul lipsei de orientare, fără 

spuneţi, domnule Dinei? bune. În patru ani de zile îi voi învăţa cum să 
cultură şi respect faţă de personalităţile de 

conducă o primărie. Actuala administraţie nu Cum ar zice românul – sigur aşa este – 100%. renume care şi-au început viaţa din 
a făcut nimic. A terminat totul. Puţurile Această stradă are P.U.Z. făcut de când eram 

Belciugatele. Cred că este o prostie din 
eu primar. Eu nu am avut asfaltări la acea făcute de mine le-au distrus. Au predat totul 

partea lor." consideră Petre Dinei.
vreme, am muncit să fac proiecte, ca să vină unei societăţi din Călăraşi şi s-au spălat pe 
ei acum să zică că au muncit. Nu este mâini.

Ne-am documentat pe teren, la faţa locului. 
Am discutat cu mai mulţi oameni din comună 
care ne-au spus acelaşi lucru, sub diverse 

Scriitorul Mircea Nedelciu, 
bătaia de joc a administraţiei 

din Belciugatele?

De la "Scriitor Nedelciu 
Mircea" la "Linia Mică"

Dinei: Un motiv clar ar fi 
faptul că nu s-au împăcat cu 

ideea că "i-am bătut" 5 
mandate de primar!

Văr cu scriitorul Mircea 
Nedelciu. Să fie vorba doar o 

răzbunare din partea 
primarului Gurlui?

Primarul Gurlui a rebotezat o stradă care purta numele 
celebrul scriitor Mircea Nedelciu, motivul fiind unul 

halucinant: relaţia de rudenie a acestuia cu fostul edil Dinei!

Peste 20 de familii aşteaptă să primească, de 10  ani, terenurile 
oferite de stat prin Legea 15/2003  pentru ridicarea unei locuinţe

Dinei: DJ 302 este reabilitat de Consiliul Judeţean Călăraşi, nu de Primăria Belciugatele!

Voi candida! Voi aduce în jurul meu tineri, pentru ca în patru 
ani să fie pregătiţi pentru a continua lucrurile bune pe care  

le-am făcut pentru Belciugatele. Vreau să mor împăcat cu gândul că 
localitatea rămâne pe mâini bune!" - Petre Dinei

Le transmit locuitorilor să 
aibă încredere în mine. Am 

reuşit să îi bat pe ăştia timp de 5 
mandate. I-am rupt, pentru că aşa a 
vrut comunitatea. Oamenii au avut 

încredere în mine şi ştiau că sunt om 
de cuvânt. Ziua localităţii Belciugatele 
s-a sărbătorit în fiecare an pe 29 iunie 
– de Sf. Petre. Aşa a hotârât Consiliul 
Local la propunerea profesorului Ouş 
Alexandru. În fiecare an această zi se 

sărbătorea pe terenul de fotbal cu 
toată spuma muzicii din România - 

totul din banii mei. 99% din localităţile 
din România fac aceste zile din banii 
comunei, eu am făcut din buzunarul 

meu. Acum, ăştia au desfiinţat-o şi p-
asta. Au zis că ei nu sărbătoresc ziua 
lui Dinei. Nu este ziua mea, este ziua 

localităţii Belciugatele. Tot o 
răzbunare şi asta. N-am făcut eu 

calendarul, îl face Biserica     
Ortodoxă." - Petre Dinei

În timpul mandatelor mele, 
am avut doar 9 persoane 

care beneficiau de prevederile Legii 
416. Acum numărul celor care primesc 
ajutor social este foarte mare. Cei care 

veneau şi îmi cereau ajutor social şi 
erau apţi de muncă îi luam de mână şi 
îi urcam în RATB. 8 ani de zile a circulat 

RATB până în Belciugatele. Sunam în 
Bucureşti, la platforme, şi le căutam 

locuri de muncă, acolo unde se putea. 
Cei care acum sunt acasă si au ajutor 

reciproc sunt cei care erau în campanie 
electoarală şi care urmau pe străzi... 

au primit şi bani din buzunar la 
vremea respectivă. Dacă sunt 100 de 
asistaţi, faceţi calculele. Fiecare are 
părinţi, poate sunt mai mulţi într-o 
casă. Ei pleacă cu 400 de voturi din 

start. La vremea respectivă s-au făcut 
Buletine de Identitate pentru multe 

persoane care locuiau în Bucureşti. Am 
făcut sesizări către organele 

competente: Parchetul Judeţean, 
Poliţie, Curtea de Conturi. Acum să 

verifice dacă cei care şi-au făcut 
mutaţie în Belciugatele mai au vreo 

treabă cu această localitate. Consider 
că este un abuz în serviciu – părerea 

mea." - Petre Dinei
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Petre Dinei, poate cel mai longeviv că este posibil aşa ceva! Am ajuns la locurile de casă, suprafaţa totală au nimic în prezent. Oamenii sunt venite din diferite direcţii.
ex – primar din judeţul Călăraşi, să fiu martorul la ceva ce nu acordată pentru cele 21 de locuri supăraţi şi nu au unde să stea." 
care a „contabilizat" 32 de ani de Primarul Gurlui are o credeam să văd vreodată. Ştiu că ar de aproximativ două hectare de Am decis să mergem pe teren 
muncă în administraţia publică am dat, pe mandatul meu, mai altă părere: Cetăţenii locală, continuă să scoată la multe locuri conform Legii 15/2003 
lumină abuzurile, problemele şi care prevede sprijinirea tinerilor, au refuzat să 
situaţiile dificile pe care actualul pentru construirea unei locuinte 

construiască locuinţeExecutiv liberal nu a reuşit să le proprietate personală. Acum văd 
rezolve până la acest moment. doar porumb plantat şi mult tupeu Pentru a prezenta acest subiect, am 

din partea unuia care pretinde că analizat problema din toate 
reprezintă cetăţenii acestei Locuitorii îl apreciază pe fostul perspectivele. Primarul Gurlui are o 
comune." a declarat Petre Dinei primar ca pe un om gospodar, care poziţie opusă faţă de opiniile 
care a continuat „Locurile au fost s-a implicat şi care a muncit mult cetăţenilor şi ale lui Petre Dinei. 
date la finele penultimului meu pentru ca această localitate să Gurlui îi găseşte vinovaţi pentru 
mandat de primar, adică prin anul prospere. situaţia creată chiar pe beneficiarii 
2007, dacă îmi amintesc exact. Au În schimb, voci puternice şi multe la suprafeţelor de teren primit de la 
fost peste 20 de persoane care au număr din comună spun despre Primăriei. "Să-şi facă case şi acum. 
beneficiat la momentul respectiv actualul primar PNL, Mihai Gurlui, Problema este că ei nu vor să-şi 
de prevederile acestei legi care îi că n-ar fi făcut nimic bun pentru facă pe acolo. Ştiţi de ce? Petru că 
încuraja să construiască un cămin. localitate. Ba mai mult, susţin că au zis că sunt linii de înaltă 
Este bătaie de joc ceea ce se primarul este văzut foarte rar la tensiune şi îi încurcă şi nu vor să-şi 
întâmplă acum, aici. Mă uit cu faţă prin Primărie. facă... Acesta este motivul pentru groază şi nu îmi vine să cred aşa Petre Dinei nu se lasă însă aşa uşor ei nu vor să-şi facă. Plus că, nu au pământ. Ştiu că o parte din aceşti pentru a surprinde la faţa locului ceva… Oare ce spun acei oameni doborât şi încearcă din răsputeri să bani unii din ei să construiască, beneficiari ai Legii 15/2003 sunt fenomenul din Belciugatele. Petre care deţin aceste terenuri? Ce scoată la lumină toate lucrurile pe probabil. A venit vreunul dintre ei prin ţară sau prin afară, la muncă. Dinei s-a oferit să ne însoţească şi părere or avea? Cetăţenii stau cu care le consideră ilegale la nivel de cu documentaţie să spună 'Dom'le, Am discutat cu o parte din aceştia, să ne pună în legătură cu o parte hârtiile în mână şi nu pot intra în administraţie locală. Situaţia cel puţin 7-8 pot veni cu din persoanele care au dreptul legal vreau să mă apuc..?" a spus Gurlui posesia pământului pentru casă relatată mai jos este una pe care nu adeverinţe ce au fost eliberate în la suprafeţele de teren pe care le- căruia i-au fost prezentat o parte pentru că este folosit de alticineva. am mai întâlnit-o, o problemă cu iz anul când s-au dau terenurile au primit (n.r. doar în hârtii) în anul din adeverinţele şi documentele Treaba asta se întâmplă de câţiva penal, care persistă de multă vreme pentru a demonstra că aceştia nu 2008 de la administraţia din eliberate în anul 2008 pentru ani de zile, nu de acum. Revenind în satul Măriuţa din comuna Belciugatele. terenurile ce s-au dat în posesie 

Belciugatele. mai multor beneficiari. "Să-şi facă Am reuşit să discutăm cu o parte 
case acolo, câte or vrea. Măcar să din persoanele care ar fi trebuit să Dinei: Nu credeam că 
facă. M-ar bucura." a continuat aibă o casă construită în acest 

este posibil aşa ceva! Gurlui.moment. Oamenii se declară total 
Acum, Petre Dinei descoperă o altă nemulţumiţi de faptul că Mihai 

Poliţia şi Procuratura "afacere" pe care actualul primar Gurlui nu a vrut să îi pună în 
Gurlui ar avea-o alături de alte posesia terenurilor primite conf. au fost sesizate!
persoane apropiate lui. Dinei Legii 15/2003, susţinând că actualul 

Fostul primar din Belciugatele a susţine că implicat în această primar ar fi motivat că 
dorit să facă cunoscut faptul că, din treabă ar fi şi fratele primarului documentele nu sunt valabile şi nu 
cauza nenumăratelor situaţii grave viceprimarul Gabriel Gurlui (dovedit au bază legală. Iar oamenii, de frică, 
pe care le-a identificat, a sesizat recent ca fost colaborator al din nesiguranţă, nu au mai 
mai multe instituţii abilitate care Securităţii!). construit nimic. Doar unul dintre 
urmează să desfăşoare cercetări şi beneficiari a ridicat o parte din Fostul edil pune accent pe latura 

fundaţie, dar a demolat-o în cele verificări privind situaţiile relatate penală când explică situaţia ce se 
din urmă din cauza insistenţelor de acesta.petrece în localitatea. "Nu credeam 

Judeţean 302 care face legătura dintre Consiliului Judeţean Călăraşi şi lângă un indicator al vieţii civilizate, o Consiliul Judeţean Călăraşi a 
localitatea Belciugatele şi satul Drăgoeşti, preşedintelui instituţiei, Vasile Iliuţă, care resursă vitală pentru atragerea de început, de aproape 2 săptămâni, 
sat aparţinător localităţii cu acelaşi nume acordă sprijin de fiecare dată. Fondurile investiţii în judeţ! Ştiu că vă doriţi un reabilitarea Drumului Judeţean 
din judeţul Ialomiţa. "DJ 302 este un folosite la reabilitarea drumului judeţean judeţ cu o infrastructură rutieră la 

302 dintre localitatea Belciugatele drum foarte important, care face legătura provin din fonduri guvernamentale, adică 
şi satul Măriuţă. Un drum foarte între satul de reşedinţă Belciugatele şi bani de la Guvernul PSD. În sfârşit au 

satul Măriuţa. Cei care sunt nevoiţi să început să facă acest drum pe care l-am greu de parcurs, chiar dacă este 
ajungă în Belciugatele şi care vin prin întreţinut în mandatele mele de primar. folosit în special de utilaje agricole 
localitatea Fundulea ocolesc peste 30 de Am turnat sute de tone de piatră, am dat şi maşinile te teren.
kilometri. Drumul care a intrat în un nivel şi l-am făcut practicabil, atât cât 
reabilitare are o lungime de doar 6 km. În s-a putut. Dumnezeu este alături de noi şi Drumul are o lungime de 6 kilometri, iar în 
iarna anului 2012, am fost nevoit să intru iată cu ne-a ajutat. Perioada de finalizare trecut era încadrat ca drum agricol. Cu 
cu snow-mobilul pe acel drum pentru a a acestui obiectiv este de doi ani. Precizez eforturi apreciabile, Petre Dinei a reuşit să 
duce mâncare familiilor din satul Măriuţa faptul că acest drum nu este realizat de transforme drumul agricol în drum 
pentru că nu se putea circula altfel. Am Primăria Belciugatele, niciodată nu poate judeţean. 
făcut demersuri în fiecare mandat pentru fi făcut de administraţia din comună, 
a rezolva această problemă de o pentru că nu este proprietarul acestui Timp de mai mulţi ani, Dinei a întreţinut 

drum. Drumul are "zestre", iar drumul agricol prin depunerea periodică 
standarde europene, aşa că multe din constructorul are un avantaj în acest sens, de mai multe straturi de piatră, care an de 
investiţiile noastre ţintesc acest deziderat. lucrarea va fi de bună calitate. Mulţumesc an erau tasate şi aduse la nivel. Acum, 
Ne dorim cu toţii să circulăm pe drumuri domnului preşedinte al CJ Călăraşi, Vasile după ani de zile, Consiliul Judeţean 
mai bune şi vom reuşi! Împreună!  Iliuţă pentru acest lucru bun pe care îl Călăraşi a preluat munca depusă de fostul 
Contractul pe care îl vedeţi aici presupune face. Drumul face legătura între Curcani şi primar şi a demarat lucrările de asfaltare, 
modernizarea a două drumuri judeţene: Măriuţa, un drum direct asfaltat care care se întind pe parcursul mai multor luni. 
DJ 402 şi DJ 302. DJ 402 face legătura ajunge direct în Olteniţa." a precizat Petre 

Contractul pentru realizarea lucrărilor a între Curcani şi graniţa cu judeţul Dinei.
fost semnat în data de 3 august 2017, iar Ialomiţa, iar DJ 302, între Belciugatele şi 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile durata pentru implementarea acestuia se graniţa cu judeţul Ialomiţa. Vorbim 
Iliuţă, s-a referit la reabilitarea acestui întinde pe doi ani. Proiectul poartă despre peste 63 de kilometri de drum 
drum judeţean, declarând „Prin acest denumirea "Modernizarea şi reabilitarea judeţean pe care se va turna asfalt, pe 
contract, arătăm încă o dată că drumurilor judeţene DJ 402 - tronson DN4 care vor fi marcaje rutiere, poduri şi 
administraţia judeţeană pe care o conduc - Curcani - Măriuţa- limita judeţului podeţe şi, foarte important, pe care vom 
nu oferă călărăşenilor promisiuni şi vorbe Ialomiţa - km 0+000 - 53+700 şi DJ 302 construi 32 de staţii de autobuz (4 statii 

importanţă deosebită. Primăria goale, ci fapte concrete pentru bunăstare! DN3 - Belciugatele - Măriuţa, limita pe - DJ 302 si 28 de staţii pe - DJ 402). 
Belciugatele nu a putut face nimic, Nu vorbim de bani europeni, aducem bani judeţului Ialomiţa, km 0+000 - km Valoarea totală a contractului este de 90 
aceştia nefiind proprietari asupra europeni! Nu scriem proiecte, pe care se 15+365". de milioane de lei, pe care i-am atras prin 
drumului. Mă bucur de acestă lucrare pune apoi praful prin sertare, ci realizăm POR, iar lucrările propriu - zise vor începe 

Petre Dinei a făcut precizări importante care a început în localitatea Belciugatele. proiecte pentru o viaţă mai bună! în aproximativ o lună, imediat după ce 
privind procesul de reabilitare a Drumului Pe această cale vreau să mulţumesc Investiţiile în infrastructură reprezintă, pe vom emite ordinul de execuţie.”

localităţii. La vremea respectivă, vă forme. Fostul edil, Petre Dinei, are un grad de adevărat acest lucru. Documentele existente Mircea Nedelciu a fost un scriitor 
imaginaţi că nimeni nu a avut nimic de rudenie cu scriitorul Mircea Nedelciu. "Da, dovedesc clar acest lucru. Proiectele se fac cu român cu rădăcinile în judeţul 
obiectat. Puţin după 2000, într-o şedinţă a scriitorul Nedelciu Mircea este văr primar cu cap: introducere apă în satul Măriuţa care s-a Călăraşi. S-a născut în localitatea 
Consiliului Local, profesorul Ouş Alexandru, mine. Mamele noastre sunt surori. executat la doar o lună după ce mi-am 

Belciugatele la data de 12 noiembrie încetat ultimul mandat. Nu există niciun 
1950, stingându-se din viaţă pe 12 proiect făcut într-o lună în toată România. 
iulie 1999, la doar 48 de ani. A Strada despre care discutăm nu are o 

lungime mai mare de 300 de metri, nu ştiu absolvit Facultatea de Filoligie - secţia 
dacă aţi văzut-o. A turnat asfalt la capete, iar de română - franceză, a Universităţii 
între ele, gropile sunt până la genunchi, Bucureşti, promoţia 1974.
bălării cât casa. Răstorni maşina dacă intri 
acolo. Pot spune că această stradă nu s-a 

Încă din epoca studenţiei, Nedelciu devine realizat tot pe fondul răzbunării.
membru activ al Cenaclului Junimea, condus î Ce motive credeţi că are primarul Gurlui 
de profesorul şi criticul literar Ovid S. pentru a face aceste lucruri?
Crohmălniceanu. Între anii 1970-1973 face Cred că un motiv clar ar fi faptul că nu s-au 
parte din grupul de tineri scriitori de la împăcat cu ideea că "i-am bătut" 5 mandate 
Facultatea de Limba şi Literatura Română a de primar. Dacă te bate cineva 5 mandate 
Universităţii Bucureşti, care editează gazeta înseamnă cu eşti un nimic. I-am umilit. 
de perete Noii (alături de Gheorghe Crăciun, Diferenţele din procente nu au fost mici... 
Gheorghe Ene, Ioan Flora, Gheorghe Iova, discutăm despre 85% - 90%. De aici cred că a 
Ioan Lăcustă, Sorin Preda şi Constantin Stan). plecat toată duşmănia pe mine. Sunt oameni 
Din 1982, lucrează ca librar la Editura Cartea fără adresă. Nici unul nu are adresă. Stau prin 
Românească, un loc de întâlnire a scriitorilor fermă, cu chirie la Belciugatele. Când zic că 
tineri şi provinciali, apoi ca funcţionar la 
Uniunea Scriitorilor. Din 1990 conduce o 
asociaţie româno-franceză de difuzare 
editorială şi susţine câteva proiecte menite să 
primenească şi să dinamizeze viaţa 
profesională a scriitorilor autohtoni. În 1988 
se îmbolnăveşte de o formă de leucemie, cu care era, de asemenea, un mare om de Propunerea de numire a străzii a venit din 
care se va lupta mai bine de un deceniu. Se cultură pentru comuna Belciugatele, a venit partea profesorului Ouş Alexandru, nu din 
stinge din viaţă pe 12 iulie 1999, la Bucureşti, cu această propunere de a pune nume partea mea. Am rămas plăcut surprins când 
răpus de leucemie la vârsta de 48 de ani, şi străzilor, iar tot Consiliul Local a aprobat, în am auzit această propunere făcute din 
este înmormântat pe Aleea Scriitorilor din unanimitate, proiectul de Hotărâre. Tot partea lor. Consider că această mişcare din 
Cimitirul Bellu. acesta a propus să numim o stradă după partea acestor oameni fără cultură a fost 

numele prozatorul Nedelciu Mircea care şi-a făcută din răzbunare. Nu am fost informat la 
petrecut copilăria în această localitate. momentul respectiv de această decizie 
Părinţii scriitorului sunt din Belciugatele" a luată. Nici măcar consilierii mei din PSD nu 
spus Petre Dinei. m-au informat, eu având calitatea de 

preşedinte al PSD organizaţia comunală 
Mircea Nedelciu a copilărit în localitatea Belciugatele. Să fie spre ruşinea lor de faptul 
Belciugatele din judeţul Călăraşi. Pentru că că nu m-au anunţat. Am doi consilieri care 
străzile din Belciugatele nu purtau nici un nu au activitate. Din  punctul meu de vedere 
nume, Consiliul Local de la acea vreme, sunt fără activitate aceşti doi oameni. Zero! "Am aflat, într-o discuţie întâmplătoare pe 
alături de primarul Dinei Petre hotărăsc să Nu cred că este normal ce s-a întâmplat aici, care o aveam cu câţiva cetăţeni, că se 
confere câte un nume străzilor din comună. atâta timp cât există o hotărâre de Consiliul confruntă cu probleme juridice din cauza 
Totul se întâmpla după anul 2000. Un fost Local. Mie mi-a fost retras titul de cetăţean unor modificări ce s-au făcut în documentele 
profesor, consilier local, a venit cu de onoare ce mi-a fost conferit de Consiliul personale, totul din cauza schimbării 
propunerea ca unei străzi din localitate să i se Local prin anul 1996. M-am judecat cu ei, numelui străzii Mircea Nedelciu. Oamenii 
dea numele scriitorului Mircea Nedelciu, am câştigat în instanţă şi am primit şi daune îmi spuneau că au cheltuit mii de lei pentru 
gestul fiind făcut în semn de respect şi morale. După toate acestea, regulamentul schimbarea documentelor societăţii 
admiraţie pentru această personalitate de aplicare pentru cetăţenii de onoare a fost comerciale, deţinută de unul dintre cetăţeni, 
marcantă cu rădăcini în Belciugatele. modificat. S-a modificat la punctul în care cât şi documentele personale. Am întrebat 
"Am pus în toată localitatea, nume de străzi prevedea faptul că cetăţenii sunt scutiţi de despre ce stradă este vorba şi mi s-a spus că 
ale oamenilor care au făcut ceva pentru plata impozitelor, iar acum aceştia sunt e vorba de „Scriitor Nedelciu Mircea" căreia 
această comună. Persoane marcante ale obligaţi să plătească taxele şi impozitele." a i s-a schimbat numele în "Linia Mică". a 
localităţii - preoţi, primari, profesori, doctori spus Dinei.

completat Dinei.
- toate capacităţile comunei Belciugatele. 
Am dat aceste nume de străzi în toate satele 

L-am întrebat pe fostul edil ce bănuieli are 
asupra motivelor care au condus la decizia de 

nu ai adresa înseamnă că nu ai făcut nimic în schimbare a numelui străzii cu pricina. "Aşa 
viaţa ta. Aici este oftica lor.cum aţi văzut în presa călărăşeană, în timpul 

mandatelor mele pe care le-am avut în î Ce faceţi în viitor cu aceste situaţii pe care 
perioada comunismului, nimeni nu îşi le scoateţi la lumină?
permitea să jignească sau să critice un Petre Dinei a vorbit pe larg şi despre alte 

Ce să fac... am ieşit de la Primărie din motive 
primar. Iată că după revoluţie, nu exista an disensiuni care s-au dezvoltat în timp cu 

de sănătate. Nu am pierdut niciodată. Sunt 5 
care să treacă şi să nu caute motive, atacuri actuala administraţie liberală. Fostul primar a 

mandate consecutive după Revoluţie. Sunt 
identificat şi motivul principal.diverse la adresa mea şi a acţiunilor mele 

hotărât 100% ca anul viitor să candidez şi să 
administrative. M-au atacat în toată 

scot aceşti nemernici din primărie. Îmi voi î Sunt cetăţeni care spun că pe strada unde 
perioada mea de primar. Consider că decizia 

locuieşte fiica dumneavoastră nu s-a forma o echipă de tineri pe care să o 
de schimbarea a numelui acestei străzi ar 

asfaltat, tot din răutate, din duşmănie. Ce instruiesc pentru a lăsa comuna pe mâini 
veni pe fondul lipsei de orientare, fără 

spuneţi, domnule Dinei? bune. În patru ani de zile îi voi învăţa cum să 
cultură şi respect faţă de personalităţile de 

conducă o primărie. Actuala administraţie nu Cum ar zice românul – sigur aşa este – 100%. renume care şi-au început viaţa din 
a făcut nimic. A terminat totul. Puţurile Această stradă are P.U.Z. făcut de când eram 

Belciugatele. Cred că este o prostie din 
eu primar. Eu nu am avut asfaltări la acea făcute de mine le-au distrus. Au predat totul 

partea lor." consideră Petre Dinei.
vreme, am muncit să fac proiecte, ca să vină unei societăţi din Călăraşi şi s-au spălat pe 
ei acum să zică că au muncit. Nu este mâini.

Ne-am documentat pe teren, la faţa locului. 
Am discutat cu mai mulţi oameni din comună 
care ne-au spus acelaşi lucru, sub diverse 

Scriitorul Mircea Nedelciu, 
bătaia de joc a administraţiei 

din Belciugatele?

De la "Scriitor Nedelciu 
Mircea" la "Linia Mică"

Dinei: Un motiv clar ar fi 
faptul că nu s-au împăcat cu 

ideea că "i-am bătut" 5 
mandate de primar!

Văr cu scriitorul Mircea 
Nedelciu. Să fie vorba doar o 

răzbunare din partea 
primarului Gurlui?

Primarul Gurlui a rebotezat o stradă care purta numele 
celebrul scriitor Mircea Nedelciu, motivul fiind unul 

halucinant: relaţia de rudenie a acestuia cu fostul edil Dinei!

Peste 20 de familii aşteaptă să primească, de 10  ani, terenurile 
oferite de stat prin Legea 15/2003  pentru ridicarea unei locuinţe

Dinei: DJ 302 este reabilitat de Consiliul Judeţean Călăraşi, nu de Primăria Belciugatele!

Voi candida! Voi aduce în jurul meu tineri, pentru ca în patru 
ani să fie pregătiţi pentru a continua lucrurile bune pe care  

le-am făcut pentru Belciugatele. Vreau să mor împăcat cu gândul că 
localitatea rămâne pe mâini bune!" - Petre Dinei

Le transmit locuitorilor să 
aibă încredere în mine. Am 

reuşit să îi bat pe ăştia timp de 5 
mandate. I-am rupt, pentru că aşa a 
vrut comunitatea. Oamenii au avut 

încredere în mine şi ştiau că sunt om 
de cuvânt. Ziua localităţii Belciugatele 
s-a sărbătorit în fiecare an pe 29 iunie 
– de Sf. Petre. Aşa a hotârât Consiliul 
Local la propunerea profesorului Ouş 
Alexandru. În fiecare an această zi se 

sărbătorea pe terenul de fotbal cu 
toată spuma muzicii din România - 

totul din banii mei. 99% din localităţile 
din România fac aceste zile din banii 
comunei, eu am făcut din buzunarul 

meu. Acum, ăştia au desfiinţat-o şi p-
asta. Au zis că ei nu sărbătoresc ziua 
lui Dinei. Nu este ziua mea, este ziua 

localităţii Belciugatele. Tot o 
răzbunare şi asta. N-am făcut eu 

calendarul, îl face Biserica     
Ortodoxă." - Petre Dinei

În timpul mandatelor mele, 
am avut doar 9 persoane 

care beneficiau de prevederile Legii 
416. Acum numărul celor care primesc 
ajutor social este foarte mare. Cei care 

veneau şi îmi cereau ajutor social şi 
erau apţi de muncă îi luam de mână şi 
îi urcam în RATB. 8 ani de zile a circulat 

RATB până în Belciugatele. Sunam în 
Bucureşti, la platforme, şi le căutam 

locuri de muncă, acolo unde se putea. 
Cei care acum sunt acasă si au ajutor 

reciproc sunt cei care erau în campanie 
electoarală şi care urmau pe străzi... 

au primit şi bani din buzunar la 
vremea respectivă. Dacă sunt 100 de 
asistaţi, faceţi calculele. Fiecare are 
părinţi, poate sunt mai mulţi într-o 
casă. Ei pleacă cu 400 de voturi din 

start. La vremea respectivă s-au făcut 
Buletine de Identitate pentru multe 

persoane care locuiau în Bucureşti. Am 
făcut sesizări către organele 

competente: Parchetul Judeţean, 
Poliţie, Curtea de Conturi. Acum să 

verifice dacă cei care şi-au făcut 
mutaţie în Belciugatele mai au vreo 

treabă cu această localitate. Consider 
că este un abuz în serviciu – părerea 

mea." - Petre Dinei
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