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Sute de consilieri jude]eni din ]ar` au ac]iuni
sau sunt asocia]i la companii din domenii
diverse, de la afaceri de familie la firme care
fac contracte cu institu]ii ale statului, indiferent
c` e vorba de „banalele“ cornuri [i laptele
oferite elevilor sau de construc]ii ori
consultan]`. Cele mai valoroase companii din
Romånia, administra]ii sau prim`rii sifoneaz`
bugete importante c`tre firme din al c`ror
ac]ionariat fac parte consilieri jude]eni, arat`
datele culese de coresponden]ii Mediafax.
Potrivit reprezentan]ilor Agen]iei Na]ionale de
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Integritate (ANI), au fost identifica]i 747 de
conslieri jude]eni care sunt titulari \n 1.200 de
firme. Conflictul de interese intr` \n zona
achizi]iilor publice, care este un factor de
vulnerabilitate major`, \n primul rånd la
nivelul comunit`]ilor locale, au mai precizat
reprezentan]ii ANI. Potrivit statisticilor
realizate de institu]ie, cel pu]in zece la sut` din
aceste firme unde sunt administratori consilieri
jude]eni au contracte cu autorit`]ile locale.
Mediafax
Citi]i tot articolul pe www.mediafax.ro

Caracati]a politic` [i risipa banului public: una din
zece firme unde sunt administratori consilieri jude]eni
are contracte cu autorit`]ile locale. Cel pu]in.
ALBA: „cornul [i laptele
politic“ [i Ro[ia Montan`

BISTRI}A-N~S~UD, un caz
special

Aproape jum`tate din cei 30 de
consilieri jude]eni din Alba sunt ac]ionari la
diverse firme, doi dintre ei fiind cerceta]i \n
acest mandat de Agen]ia Na]ional` de
Integritate din cauza unor incompatibilit`]i
\ntre calitatea de consilier [i cea de]inut` \n
societ`]i care aveau contracte cu statul.
Astfel, unii dintre consilierii jude]eni au
leg`tur` cu firme care desf`[oar` contracte
cu consiliul jude]ean sau chiar cu investi]ia
de la Ro[ia Montan`. Nici programul
„Cornul [i laptele“ pentru elevi nu a sc`pat
de aroma politic`.
Pre[edintele PSD Alba, de exemplu,
Ioan Dårzu, care este [i consilier jude]ean,
este vicepre[edintele consiliului de
administra]ie al firmei Albalact, care de
cå]iva ani asigur` produsele lactate din
programul „Cornul [i laptele“ derulat \n
jude] \n urma licita]iilor organizate de CJ.
Tot \n Alba, un alt consilier jude]ean,
Adrian Dumitru Bendea, pre[edintele PDL
Abrud, este membru \n consiliul de
administra]ie al SC RMGC SA Ro[ia
Montan`.
Al]i consilieri jude]eni din Alba au
cabinete de avocatur`, dar ele nu ofer`
consultan]` unor clien]i priva]i, ci fac bani
din contracte de consiliere [i reprezentare
juridic` cu prim`riile din Alba Iulia, Vin]u
de Jos, Cetatea de Balt` [i {ibot, prim`rii
conduse de primari ai PDL, cu tarife care
variaz` \ntre 300 de lei pe dosar [i 1.000 de lei
pe lun`.

|n Bistri]a-N`s`ud, firma [efului CJ Liviu
Rusu (PDL) a prosperat \n ultimii ani, \ns`
exist` [i consilieri jude]eni care au avut de-a
face cu execut`ri silite pentru datorii la stat sau
li s-au diminuat veniturile.
Astfel, valoarea p`r]ilor sociale ale unei
firme a pre[edintelui Consiliului Jude]ean
Bistri]a-N`s`ud a crescut de zece ori de la
\nceputul mandatului s`u [i pån` \n prezent.

To]i sunt \ntreprinz`tori la
BRA{OV
Din cei 33 de consilieri jude]eni din Bra[ov,
75% au firme sau sunt asocia]i \ntr-o societate
comercial`. Doar cinci dintre ei declar` \ns` c`
au avut contracte \n 2010 cu institu]ii ale
statului, valoarea acestora dep`[ind 1,6
milioane de lei.
Conform declara]iilor de interese postate
pe site-ul Consiliului Jude]ean (CJ) Bra[ov, din
cei 33 de consilieri jude]eni doar opt nu sunt
asocia]i \n vreo societate comercial`.
Restul consilierilor jude]eni bra[oveni apar
ca asocia]i \n peste 60 de firme, dar doar cinci
dintre ale[i au declarat c` au \ncheiat contracte
cu autorit`]ile locale prin intermediul
societ`]ilor pe care le reprezint`. Valoarea
total` a contractelor declarate \ncheiate cu
organiza]ii finan]ate de la bugetul de stat, local
sau din fonduri externe sau \ncheiate cu
societ`]i comericale

Un alt consilier jude]ean, Adrian
Gheorghi]`, membru al PDL, este asociat la
Societatea Civil` de Avoca]i Li]canu [i
Gheorghi]`, care a \ncheiat \n anul 2010 mai
multe contracte cu diverse institu]ii [i comune.
Cele mai multe contracte, peste 40, au fost
\ncheiate cu comuna Valu lui Traian, acestea
fiind de asisten]` juridic` [i reprezentare litigii,
iar valoarea contractului este de 400 de lei
pentru toat` durata dosarului, \n fiecare caz \n
parte.

CLUJUL, cu nimic mai prejos
Peste jum`tate din cei 37 de consilieri
jude]eni din Cluj sunt asocia]i sau
administratori de firme, iar o parte dintre
acestea au derulat afaceri cu prim`riile din
jude], mai mul]i ale[i \ncasånd bani de la
prim`rii de comune pentru prestarea de diverse
servicii.
Potrivit declara]iilor de interese postate pe
site-ul Consiliului Jude]ean (CJ) Cluj, din cel
mai numeros grup de consilieri, cel al PDL,
unde sunt 16 membri, nou` au sau au avut
firme, potrivit Mediafax.
Unele mai func]ioneaz`, altele nu, unele
deruleaz` proiecte din fonduri europene, dar
sunt [i firme care lucreaz` exclusiv cu mediul
privat, neavånd niciun contract cu statul.

Un consilier jude]ean, cel
mai tare om de afaceri din
HUNEDOARA

La IA{I, cornul [i laptele vin
de la CJ
Trei consilieri jude]eni ie[eni, to]i de la
PSD, care au firme pe numele lor sau ale altor
membri din familie, deruleaz` afaceri cu statul.
Unul dintre ei, Mirela Dobresanciuc, a \ncheiat
13 contracte pentru furnizarea de cornuri
pentru elevi, iar altul are [ase contracte de
finan]are prin POSDRU.
De asemenea, un al patrulea consilier
jude]ean, ales \n 2008 pe listele PDL, Cristian
Tobolcea, care a derulat afaceri consistente cu
statul \n ultimii ani, [i-a dat demisia din func]ie
la sfår[itul anului trecut, invocånd motive
personale.
Din cei 33 de consilieri jude]eni ie[eni, 13
sunt administratori de firme sau de]in ac]iuni la
diverse societ`]i.

Bog`]ie pe bani publici la
MURE{
O firm` a consilierului jude]ean din Mure[
Mora Akos Daniel (PNL) a avut contracte
atribuite prin achizi]ie public` pentru
construc]ii de [coli [i spitale, \n valoare de peste
13 milioane de lei, iar ANI a sesizat DNA \n
cazul s`u, \n timp ce Mora anun]a c` va da \n
judecat` agen]ia.

|n PRAHOVA 7 din 37 de
consilieri fac afaceri cu
statul
Un num`r de 24 din cei 37 de consilieri
jude]eni din Prahova sunt ac]ionari la 59 de
societ`]i - de la firme din domeniul energiei
pån` la cabinete stomatologice sau SIF-uri.
{apte declar` c` au contracte cu statul pentru
construirea de re]ele de ap`, organizarea de
spectacole sau asisten]` juridic`. |n ceea ce
prive[te sumele aferente contractelor pe bani
publici \ncheiate de membrii Consiliului
Jude]ean Prahova, acestea variaz` de la cåteva
zeci la cåteva milioane de lei.
|ntr-un top al membrilor Consiliului
Jude]ean Prahova care au contracte cu institu]ii
ale statului, pe primul loc se afl` social-democratul Ioni]` Toma, ac]ionar la 12 societ`]i
comerciale, potrivit declara]iei sale de interese.
Toma este membru al Comisiei de prognoze
economico-sociale, buget, finan]e [i administrarea domeniului public [i privat al
jude]ului. Conform declara]iei de interese pe
care Ioni]` Toma a completat-o [i semnat-o \n
iunie 2011, firma la care este director [i unde
de]ine 33 la sut` din ac]iuni, SC Paulus SRL, a

Au crescut [i \n criz`
Evolu]ia cheltuielilor cu bunurile
[i serviciile ale bugetului
general consolidat (mld. euro)
* asumare prin legea bugetului
2011*
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Consilierii din ARAD au
„GIP Mi]ubi[i“ [i afaceri
cu alcool
|n Arad, printre cei mai prosperi ale[i
jude]eni este pre[edintele PDL Arad
Gheorghe Seculici, care de]ine ac]iuni la
firme [i, \mpreun` cu so]ia, terenuri, imobile
\n ]ar` [i \n SUA, autoturisme [i bijuterii. El
sus]ine \ns` c` nu deruleaz` contracte cu
statul.
Un alt consilier jude]ean ar`dean, Ionel
Giurgelea (PDL), are afaceri \n domeniul
produc]iei de alcool, dar [i un „GIP
Mi]ubi[i“, dup` cum scrie \n declara]ia de
avere.
Potrivit declara]iilor de interese afi[ate
pe site-ul Consiliului Jude]ean (CJ) Arad,
din 33 de consilieri, 14 sunt asocia]i \n firme
sau de]in ac]iuni, \ns` doar un patron care
este [i consilier declar` c` are afaceri cu
statul, potrivit Mediafax.
El este Sorin Victor Roman, ales pe
listele PDL. Roman este asociat unic [i
director general la Predict CSD Consulting,
care are \n derulare un contract cu Agen]ia
Na]ional` pentru Programe Comunitare \n
Domeniul
Educa]iei
[i
Form`rii
Profesionale (ANPCDEFP).
Contractul se refer` la servicii de
formare, iar \n 2010 consilierul a \ncasat
peste 8.000 de lei de la ANPCDEFP, \n timp
ce pentru acest an estimeaz`, \n declara]ia de
interese, c` va \ncasa 3.500 de euro.

unde statul este ac]ionar
majoritar este de peste 1,6 milioane lei.
Contractul cu valoarea cea mai mare,
\ncheiat pe o perioad` de 49 de ani, apar]ine
unei societ`]i la care este asociat consilierul
jude]ean Gheorghe Du]u, membru al PSD
Bra[ov. El este asociat la [ase firme [i este
pre[edinte al Funda]iei pentru Dezvoltare
Regional` Transilvania Bra[ov.

La CONSTAN}A portul face
to]i banii
|n Constan]a, din cei 35 de consilieri
jude]eni, 19 sunt ac]ionari sau asocia]i la peste
50 de societ`]i. Doi dintre ace[tia, liberalul
Gabriel Monea [i democrat-liberalul Adrian
Gheorghi]`, au contracte finan]ate de la
bugetul de stat sau cu societ`]i cu capital de stat
sau unde statul este ac]ionar. Astfel, una dintre
firmele lui Gabriel Monea a \ncheiat contracte
de achizi]ie de bunuri cu Administra]ia Fluvial`
a Dun`rii de Jos Gala]i, \n valoare de 22.073,94
de lei, cu Administra]ia Porturilor Maritime
Constan]a, \n valoare de 1.808, 43 de lei, sau cu
Universitatea Maritim` Constan]a.
De asemenea, el are contracte, prin firmele
sale, [i cu Inspectoratul General de Avia]ie, cu
trei unit`]i militare, dar [i cu Inspectoratul
Jude]ean al Poli]iei de Frontier` Constan]a [i
cu Agen]ia Romån` de Salvare a Vie]ii
Omene[ti pe Mare.

\ncheiat \n ultimii trei ani
18 contracte pe bani
publici cu diverse institu]ii
sau societ`]i, de la prim`rii de
comune pån` la [coli [i spitale, de
la Teatrul din Ploie[ti pån` la
Romgaz.
Consilierul jude]ean din Hunedoara Alin
Simota (PNL) este unul dintre cei mai
cunoscu]i oameni de afaceri din jude],
finan]atorul echipei de fotbal Jiul Petro[ani,
dezvoltånd afaceri atåt \n domeniul construc]iilor, cåt [i \n domeniul energetic [i cå[tigånd
mai multe licita]ii organizate de CJ.
De cånd este consilier jude]ean, liberalul
hunedorean Alin Simota a cå[tigat, prin firmele
la care este ac]ionar, o serie de afaceri cu statul
dup` ce a participat la licita]ii organizate de
Consiliul Jude]ean Hunedoara, potrivit
Mediafax.
|n ianuarie 2010, una dintre societ`]ile lui
Simota, Simar, [i-a adjudecat o licita]ie de
reabilitare a unei entit`]i medicale, oferind potrivit anun]ului de atribuire - un pre] aproape
de jum`tatea valorii estimate, primind ulterior
o suplimentare.
Tot \n anul 2010, o alt` firm` de-a sa,
Atomis, a ofertat [i cå[tigat o alt` licita]ie
organizat` de CJ Hunedoara, care avea ca
obiect reabilitarea bazei sportive „Michael
Klein“ din municipiul Hunedoara. Valoarea
ini]ial` a fost de 520.000 de lei, iar \n urm` cu
cåteva luni [i acest proiect a fost suplimentat \n
baza actelor adi]ionale cu 184.000 de lei, f`r`
TVA.
Cunoscute ca societ`]ile lui Alin Simota,
Simar [i Atomis au avut de-a lungul anilor
contracte [i cu Termoelectrica, dar [i cu firmele
de gospod`rire local` din localit`]ile V`ii Jiului,
\n cadrul unor proiecte care prevedeau
extinderea re]elelor electrice sau a celor de gaz.

|n Mure[, 19 din cei 34 de consilieri jude]eni
de]in firme sau sunt ac]ionari la societ`]i
comerciale, potrivit Mediafax.
Cei mai prosperi dintre ace[tia par a fi
Doru Aurelian Bor[an (PDL), cu ac]iuni de
peste 2,3 milioane de lei, [i Mora Akos Daniel
(PNL), asociat, administrator, director [i
ac]ionar la Moragroind, beneficiarul unor
contracte de peste 13,3 milioane de lei \ncheiate
cu autorit`]i publice.

La SIBIU doar un consilier a
avut contracte cu statul
Un singur consilier jude]ean din Sibiu a
men]ionat \n declara]ia de interese c` a avut \n
2010 contracte cu statul, \n valoare de circa
2.500 de lei, \n timp ce alesul cu cele mai multe
firme este cunoscut \n zon` pentru afaceri de
milioane de euro [i preluarea \n concesiune a
Hanului din Tulghe[.
|n Sibiu, din cei 33 de consilieri jude]eni, 15
au men]ionat \n declara]iile de interese c` sunt
ac]ionari la 23 de societ`]i comerciale, lor
ad`ugåndu-li-se pre[edintele CJ Martin
Bottesch, care are ac]iuni la SIF Transilvania,
potrivit Mediafax.

Din TIMI{, consultan]`
pentru EBA
Mai mul]i consilieri jude]eni din Timi[ \ntre
care [i pre[edintele CJ Constantin Ostaficiuc
(PDL) au \ncasat, direct sau prin intermediul
membrilor de familie, sute de mii de lei din
contracte cu firmele de stat sau cu cabinetul
europarlamentarului Elena B`sescu, potrivit
Mediafax.
|n luna mai, Agen]ia Na]ional` de
Integritate (ANI) a informat c` a \nceput o
investiga]ie \n cazul pre[edintelui Consiliului
Jude]ean Timi[ Constantin Ostaficiuc (PDL)
dup` ce a constatat c` acesta se afl` \n conflict
de interese. Ancheta ANI a vizat mai multe
contracte ale firmei Ornella Design SRL, unde
so]ia pre[edintelui Consiliului Jude]ean Timi[
Lucia Valentina Ostaficiuc de]ine 50 la sut` din
ac]iuni [i func]ia de administrator, iar Diana
Ornella Andreescu, fiica lui Ostaficiuc, de]ine
25% din ac]iuni.
Potrivit ANI, firma Ornella Design „a avut
rela]ii contractuale cu Muzeul de Art` Timi[oara, institu]ie public` aflat` sub autoritatea
Consiliului Jude]ean Timi[, prin \ncheierea pe
o perioad` nelimitat` a contractului de
furnizare nr. 14/13.10.2010, avånd ca obiect
servicii de tip`rire pe baza comenzilor ferme
ale autorit`]ii contractante“.

