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“A sosit momen-
tul pentru clarificări: Es-
te adevărat! PSD, astăzi, 
este condus, în Ilfov, de 
clanurile interlope ale Ca-
pitalei. Din disperarea de 
a nu pierde puterea din 
mână, oamenii politici din 
Partidul Social Democrat 
au acceptat pentru înce-
put interlopii în viața poli-
tică, oferindu-le susținere 
în funcții înalte, iar astăzi 
nu-i mai poți deosebi unii 
de alții, interlopii deve-
nind oameni politici și oa-
menii politici devenind in-
terlopi. Dincolo de stân-
găciile guvernamentale, 
record la nivel de țară, 
reușit de PSD în perioa-
da 2016-2020, la Ilfov s-a 
reușit «performanța» ca 
din șase primării câștigate 
în 2016 (dintr-un total de 
40), în anul 2020 PSD să 
rămână doar cu două pri-
mării, fără să treacă mă-
car printr-un scrutin de 
alegeri locale. Motivul? Ci-
ne nu se supune, este silit 
să plece sau este înlătu-
rat prin excludere, plătind 
astfel, dacă este cazul, 
orice preț politic la schimb 
cu propriile lor interese!”, 
afirmă Petre Iacob.

Primarul acuză 
existența unei 
”filiere mafiote!”

În continuare, oficia-
lul explică cum același lu-
cru s-a întâmplat și în lo-
calitatea unde este pri-
mar - orașul Popești-
Leordeni. ”Cred că în pre-
mieră națională de la 
înființarea partidului, o 
organizație județeană își 
permite «confortul» să re-
tragă sprijinul politic pri-
marului în funcție și să di-
zolve organizația localității 

cu cel mai mare număr 
de voturi obținute pe lis-
tele unui partid la ultime-
le alegeri locale. Pentru 
o clarificare certă în rân-
dul populației, o să ex-
plic în detaliu presiuni-
le făcute asupra orașului 
în tot acest timp și cum 
încăpățânarea mea de a 
nu le ceda terenurile s-a 
soldat la final cu retrage-
rea sprijinului politic și di-
zolvarea organizației loca-
le. Nu mă pot pronunța 
pentru celelalte localități 
sacrificate «la pachet», în-
să, la Popești-Leordeni, 
odată cu instalarea lui Mi-
hai-Sandu Niță în funcția 
de prefect al județului Il-
fov (actualmente candi-
dat PSD la șefia Consiliu-
lui Județean Ilfov), o fili-
eră pe care n-o pot nu-
mi altfel decât «mafiotă», 
condusă de controversa-
tul personaj Puiu Flori-
an, în calitate de secre-
tar executiv PSD Ilfov, a 
declanșat asaltul asupra 
terenurilor din Popești-
Leordeni, promițând la 
schimb liniște în cadrul 
organizației sau, după 
caz, în situație de neco-
laborare, plătirea prețului 
cu funcția. Metoda filie-
rei de tip mafiot urmărea 
să acapareze în cercurile 
lor de interes oameni din 
Popești-Leordeni cu pro-
cese-verbale de punere în 
posesie și adeverințe de 
proprietate emise în ba-
za Legii Fondului Funciar 
18/1991,  promițându-le 
soluționarea cu priori-
tate în cadrul Prefectu-
rii. Ulterior înțelegerii cu 
terțe persoane, Puiu Flo-
rian lua cu asalt Primăria 
orașului Popești-Leordeni, 
făcând presiuni disperate 
sub pretextul că respec-

tivele adeverințe au fost 
deja cumpărate de că-
tre aceștia de la respec-
tivele persoane, cu sume 
 exorbitante (de ordinul su-
telor de mii de euro), su-
me în care «ar fi prinși cu 
investiția» și Mihai-Sandu 
Niță, prefect la acea vre-
me, dar și Gheorghe Bo-
lintineanu, președinte PSD 
Ilfov; aceste «investiții» 
ulterior trebuiau recu-
perate prin soluționarea 
dosarelor la Prefectu-
ră. Sub aceste pretexte 
se insista pentru înainta-
rea dosarelor nominali-
zate de ei dinspre Primă-
ria Popești-Leordeni către 
Prefectura Ilfov, în vede-
rea soluționării respecti-
velor adeverințe înaintea 
hotărârilor definitive și ire-
vocabile care au priorita-
te de drept pentru elibe-
rarea titlurilor de proprie-
tate, unele având o vechi-
me mai mare chiar și de 5 
ani de când n-au fost adu-
se la îndeplinire, oamenii 
neputincioși așteptând în 
continuare drepturile de la 
care au fost îngrădiți”, ex-
plică Petre Iacob.

Refuzurile 
repetate au dus 
la deteriorarea 
relațiilor cu liderii 
județeni

”Am refuzat în mod 
repetat orice fel de ofer-
tă cu beneficii la schimb 
și m-am limitat în a le ex-
plica faptul că toate hotă-
rârile judecătorești pre-
cum și adeverințele de 
proprietate (inclusiv ce-
le din posesia lor) vor fi 
soluționate, însă în or-
dinea impusă de Regu-
lamentul fondului funci-

ar. În continuare, în urma 
acestor refuzuri repetate 
de a ne abate de la Regu-
lamentul fondului funciar, 
relația cu liderii județeni, 
dar și cu instituțiile de 
pe raza județului, a înce-
put să se deterioreze vi-
zibil, iar de fiecare dată 
când transmiteam consi-
lierilor să militeze în te-
ritoriu pentru drepturi-
le cetățenilor din Popești-
Leordeni, rezolvarea era 
condiționată de liderii fili-
erei de soluționare a do-
sarelor în paralel, în caz 
contrar cei afectați erau 
considerați, victime cola-
terale”, se arată în conti-
nuarea explicației edilului.

Liderii județeni 
acționează ”peste 
capul” conducerii 
PSD

”Am spus STOP aces-
tor intimidări, nu am exe-
cutat cerințele de par-
tid și am plătit cu funcția 
și dizolvarea organizației. 
Voi dovedi că speculațiile 
de tratative cu alte parti-
de, care au fost ridicate ca 
și pretext împotriva mea 
pentru excludere, sunt to-
tal false și voi candida IN-
DEPENDENT. Oamenii vor 
hotărî în ziua alegerilor lo-
cale, prin prisma proiecte-
lor finalizate, cât și în curs 
de executare, cât s-a des-
curcat Petre Iacob fără 
PSD și tot atunci vom ve-
dea cât se va descurca și 
PSD în Popești-Leordeni, 
fără Petre Iacob. Am fost 
în permanență un om de 
partid, însă în contextul în 
care rezolvarea cererilor 
de retrocedare de teren și 
punerea în executare a ho-
tărârilor judecătorești defi-
nitive și irevocabile s-a do-

vedit a fi cel mai dezamă-
gitor capitol pe lista obiec-
tivelor nerealizate de când 
sunt primar, nu mi-aș fi în-
călcat niciodată, de dra-
gul funcției, principiile mo-
rale și n-aș fi acceptat ni-
ciodată ca, în timp ce oa-
menii nevinovați așteaptă 
fără rezultat soluționarea 
a peste 600 de dosare pe 
fond funciar în Popești-
Leordeni, clanurile interlo-
pe să defileze cu titlu de 
proprietari pe terenuri cu 
adeverințe comercializate 
la colțul străzii. Am reali-
zat ce vor, m-am împotrivit 
și am plătit. Președintele 
partidului, Marcel Ciola-
cu mi-a spus că știe tot ce 
se petrece în Ilfov, că to-
tul a fost făcut «peste ca-
pul lui» și împreună cu se-
cretarul general Paul Stă-
nescu «au misiunea» de 
a rezolva această proble-
mă într-o săptămână. Ter-
menul s-a împlinit în data 
de 12.07.2020, iar domnul 
Ciolacu ezită clarificarea 
și problema rămâne ne-
rezolvată. Surse anonime 
garantează că susținerea 
pentru această mișcare 
într-adevăr a avut influențe 
din altă parte decât din 
fruntea partidului și fap-
tul că domnul președinte 
interimar se vede la acest 
moment condiționat de 
susținerea unei organizații 
mult mai puternice în 
 CEX-ul PSD, susținere ca-
re ar fi retrasă în situația 
în care ar interveni peste 
problemele din Ilfov. Liste-
le de consilieri pentru Con-
siliul Județean Ilfov, cât și 
cele de deputați și sena-
tori pentru alegerile ce ur-
mează la Ilfov, vor subli-
nia, probabil, persoanele și 
organizațiile avantajate de 
eliminarea Popeștiului din 

schema județeană, dar și 
dacă cei care au ținut pixul 
în mână la această mișcare 
au fost ghidați spre victo-
rie sau pierzanie. Pentru 
toate dezvăluirile de mai 
sus, dispunem de nenu-
mărate probe, audio și vi-
deo, care vor fi puse atât 
la dispoziția cetățenilor 
spre confirmarea celor 
menționate, cât și tutu-
ror autorităților compe-
tente, la solicitarea aces-
tora. Vis-a vis de autorități 
competente, dacă tot s-au 
grăbit respectivii să savu-
reze vizita mea recentă la 
DNA în calitate de martor 
într-un dosar în care sin-
gura legătură este funcția 
de primar în orașul pe ca-
re îl reprezint, le doresc să 
nu le editeze nimeni poze-
le de la intrare în instituție, 
atașându-le și lor, la ima-
gini, vreo valiză în brațe”, 
precizează Petre Iacob.

Petre Iacob rămâne 
același om!

”În încheiere, vreau 
să transmit populației în-
crederea că omul Petre 
Iacob va rămâne același, 
chiar și acum când parti-
dul din care a făcut par-
te s-a transformat radical. 
Am discutat cu echipa, mă 
va susține necondiționat și 
în postura de candidat IN-
DEPENDENT, susținerea 
va fi reciprocă și, împreu-
nă cu sprijinul populației, 
vă asigur că proiecte-
le din orașul Popești-
Leordeni vor avea con-
tinuitate și niciodată cât 
voi ocupa această funcție 
nu vor exista priorități ca-
re să primeze în fața inte-
reselor cetățenilor. Al vos-
tru Petre Iacob - Candidat 
INDEPENDENT”.

Petre Iacob candidează 
independent pentru 
Primăria Popești-Leordeni

Petre Iacob, primarul orașului Popești-
Leordeni, și-a anunțat candidatura 
pentru un nou mandat de primar, însă, 
de această dată, Iacob intră în luptă ca 
independent. Motivația gestului său a fost 
explicată, pe larg, chiar de actualul edil în 
funcție.


