
Nicolae Matei,
primarul orașului
Năvodari, a fost

reținut, vineri, de procurorii
Direcției Naționale
Anticorupție (DNA) -
Serviciul Teritorial
Constanța, în baza unei
ordonanțe de 24 de ore.
Vineri, în jurul prânzului,
edilul s-a prezentat la sediul
DNA Constanța, după ce a
fost contactat telefonic și
chemat de anchetatori.
După câteva ore, el a ieșit
din clădire însoțit de polițiști,
urcat într-o mașină a DNA și
escortat în arestul
Inspectoratului de Poliție al
Județului (IPJ) Constanța. În
cursul zilei de sâmbătă,
primarul din Năvodari
urmează să fie prezentat
Tribunalului Constanța, cu
propunere de arestare
preventivă. La ieșirea din
sediul DNA Constanța,
Nicolae Matei a declarat:
„Sunt nevinovat! Sunt
acuzat de treaba bună pe
care am făcut-o în
România!”. După o oră,
cumnatul lui Matei, Isidor Gurgu, administratorul
SC Dormarbib Group SRL Constanța, cercetat
în același dosar, a fost reținut, la rândul lui, de
procurori. Nicolae Matei este acuzat de abuz în
serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite
pentru sine sau pentru altul, în formă
continuată, tentativă de abuz în serviciu și dare
de mită. La rândul lui, Isidor Gurgu a fost reținut
pentru spălare de bani și complicitate la
tentativă de abuz în serviciu.  

n AcuzAțiile n Potrivit anchetatorilor,
Nicolae Matei este acuzat că le-ar fi retrocedat
proprietarilor unor terenuri extravilane arabile,
pe care aceștia le revendicaseră, terenuri
intravilane, “cu o valoare mult superioară”,
situate pe malul Mării Negre. „Astfel, s-a produs
un prejudiciu în dauna Primăriei Năvodari de
96.968.771 de lei, reprezentând contravaloarea
terenurilor respective, cu obţinerea unor
importante avantaje patrimoniale de către
persoane apropiate”, se arată într-un comunicat
de presă remis, vineri, de DNA Constanța.
Ulterior, susțin anchetatorii, cele mai multe
dintre aceste proprietăți ar fi ajuns în posesia
primarului Nicolae Matei, prin intermediul unor
persoane din anturajul lui. O altă învinuire
adusă lui Matei se referă la o afacere pe care
edilul ar fi pus-o la cale alături de cumnatul său.
Procurorii spun că primarul i-ar fi vândut lui
Gurgu trei terenuri aparținând domeniului privat
al orașului Năvodari, în suprafaţă de 20,6419
ha, 15,9850 ha şi 25,090 ha, la prețuri derizorii.

„Astfel a fost provocată o pagubă de
1.853.970,4 lei în dauna Primăriei Năvodari,
respectiv diferența dintre suma de 2.129.480 lei
(reprezentând valoarea reală de circulație a
terenurilor) și suma de 275.509,6 lei
(reprezentând prețul plătit de cumpărător pentru
cele trei terenuri)”, se mai precizează în
comunicatul DNA Constanța. Oamenii legii
susțin că Isidor Gurgu a știut că a achiziționat
bunurile la un preț mai mic
decât cel real. În
apărarea cumnatului lui
Matei, avocatul acestuia,
Gabriel Grigore, a
declarat: „Există la dosar
rapoartele unor experți
evaluatori autorizați care
au stabilit prețul de
vânzare al terenurilor la
care acestea au fost
cumpărate de clientul
meu. De asemenea,
DNA a efectuat o
expertiză imobiliară, care
a arătat că valoarea
terenurilor în cauză este
mai mare decât cea
decisă de experții
evaluatori”.  

n scHiMB ÎNtre
rude n Și acuzațiile la
adresa primarului din
Năvodari nu se opresc
aici. Procurorii
anticorupție spun că
Matei ar fi încheiat un
contract cu schimb de
sultă (sumă de
compensare - n.r.) între
Primăria Năvodari și
firma cumnatului său,
Dormarbib Group SRL, autentificat la un birou
notarial pe 20 decembrie 2012. Conform
contractului, Matei „a transmis și, respectiv,
urma să transmită dreptul de proprietate
asupra a patru terenuri, în suprafaţă totală de
12.055 mp, şi a achitat o sultă de 2.592 lei, iar
în schimb a primit de la SC Dormarbib Group
SRL suprafaţa de 7.315 mp teren, situată în
intravilanul oraşului Năvodari. Astfel, s-ar fi
putut provoca o pagubă de 4.919.932 lei în
dauna Primăriei Năvodari, reprezentând
diferența dintre valoarea de circulație a
terenurilor schimbate și care urmau să fie
schimbate (5.846.780 lei) de către orașul
Năvodari, plus sulta de 2.592 lei și valoarea de
circulație a terenului schimbat de SC
Dormarbib Group SRL (929.440 lei)”, potrivit
comunicatului DNA. 

n FiNANțAre ANcHetAtĂ n Nicolae
Matei mai este acuzat că, în perioada 1
septembrie 2010 - 21 mai 2014, ar fi finanțat

Asociația Fotbal Club Săgeata
Năvodari din fondurile
bugetului local, încălcând
astfel dispozițiile legale
aplicabile în domeniu.
Primarul mai este învinuit că
ar fi dat un teren din Năvodari,
de 500 de metri pătrați, fiicei
unui magistrat, pe 19
octombrie 2010. Procurorii
spun că judecătorul profesa la
data respectivă în cadrul
Judecătoriei Constanța și că
scopul acestui demers a fost
legat de „îndeplinirea unor
acte care intrau în îndatoririle
de serviciu ale magistratului”.
Procurorii spun că „fapta ar fi
fost disimulată prin încheierea
unui contract de vânzare-
cumpărare între SC Top
Vision SRL (al cărei asociat
unic este Matei Nicolae) şi
fiica magistratului, prin care
aceasta din urmă a dobândit
terenul respectiv la prețul de
8.560 de lei, deși valoarea de
circulație era de 139.550 lei”.
Prejudiciul total care ar fi fost
cauzat în dauna Primăriei
Năvodari este estimat la suma
totală de 111.475.741, la care

se adaugă, susțin anchetatorii, un potenţial
prejudiciu de cinci milioane de lei, care s-ar fi
putut produce dacă ar fi avut loc schimbul de
terenuri cu SC Dormarbib Group SRL. Amintim
că, în luna aprilie, Matei a fost condamnat de
Tribunalul Constanţa la trei ani şi jumătate de
închisoare cu executare într-un dosar în care a
fost judecat pentru dare de mită. Sentința nu
este definitivă.  

n “roMÂNiA e stAt PolițieNesc!” n
Înainte de a fi reținut, Nicolae Matei a postat pe
contul său de Facebook următorul mesaj: „A fi
primar în România de astăzi echivalează cu
pierderea libertății! Rușine Parlamentului că nu
adoptă legi care să înlăture abuzurile
procurorilor! Toți primarii din România au câte
două-trei dosare, dar în niciun oraș nu se
deschide o fabrică să mai producem ceva!
Funcționarii publici refuză să mai semneze și
acte banale de frica DNA! Pierdem proiecte
europene! Tema corupției e falsă și avem
nevoie de conducători care să relanseze
economia! Motivul sărăciei și neajunsurilor e că
nu mai producem nimic! România e stat
polițienesc! Nu mă fac vinovat de faptele de
care sunt acuzat! Nu pot să scriu neadevăruri și
să bag la pușcărie oameni nevinovați!”. 
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Rănit în urma unei
explozii!

Un bărbat din localitatea Valea Dacilor
a ajuns, în stare gravă, la spital, joi seară,
în urma unei deflagrații. Autoritățile au
intrat în alertă în jurul orei 19.00, când o
persoană a sunat la 112 și a cerut ajutor,
după ce a auzit o bubuitură puternică.
Polițiștii spun că victima, de 51 de ani, a
vrut să își facă o omletă. În mod
inexplicabil, bărbatul nu și-a dat seama că
butelia scapă gaz, iar în momentul în care
a încercat să aprindă aragazul s-a produs
explozia. La fața locului a fost trimis un
echipaj SMURD. Localnicul a fost
transportat, în primă fază, la Spitalul
Municipal Medgidia, iar apoi, după ce
medicii l-au stabilizat, la Spitalul Clinic
Județean de Urgență Constanța. Vineri
dimineață, din cauza arsurilor care îi
acopereau o suprafață de peste 30% din
corp, omul a fost transferat la București, la
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie
Plastică, Reparatorie și Arsuri. Având în
vedere numărul mare de cazuri similare
care au avut loc în județul Constanța de la
începutul acestui an, pompierii trag un nou
semnal de alarmă. Specialiștii
Inspectoratului pentru Situații de Urgență
(ISU) „Dobrogea“ atrag atenția că
verificarea buteliei se face doar cu o
emulsie de apă şi săpun şi în niciun caz
cu flacără. Totodată, militarii spun că
butelia nu trebuie amplasată în apropierea
sistemelor de încălzire, iar dacă sunt
descoperite scăpări de gaze, incinta
trebuie aerisită înainte de luarea oricăror
măsuri. (F.C.)

Microbuz lovit 
de un tir

Șoferul unui microbuz a trecut, în
noaptea de joi spre vineri, prin momente
de coșmar, după ce a fost implicat într-un
accident rutier produs în municipiul
Constanța. Totul s-a întâmplat în jurul orei
1.00. Polițiștii spun că un tânăr de 37 de
ani, din comuna Cumpăna, a condus un tir
pe strada Industrială. Ajuns la intersecția
cu bulevardul Aurel Vlaicu, spun
anchetatorii, nu a acordat prioritate și a
intrat în coliziune cu un microbuz la
volanul căruia se afla un bărbat de 58 de
ani, din Constanța. În urma impactului,
acesta a fost rănit. La fața locului a ajuns
un echipaj SMURD, care a preluat victima
și a transportat-o la Spitalul Clinic
Județean de Urgență Constanța, pentru
investigații de specialitate și îngrijiri
medicale. Ambii conducători auto au fost
testați de polițiști cu aparatul Drager, dar
rezultatul a fost negativ. (F.C.)

Alt dosAr, Alte AcuzAții

Primarul orașului
Năvodari, reținut de dNA

Mesajul postat pe Facebook de edilul orașului Năvodari: “Funcționarii
publici refuză să mai semneze și acte banale de frica DNA! Pierdem

proiecte europene! Tema corupției e falsă și avem nevoie de conducători
care să relanseze economia! Motivul sărăciei și neajunsurilor e că nu mai
producem nimic! România e stat polițienesc! Nu mă fac vinovat de faptele

de care sunt acuzat! Nu pot să scriu neadevăruri și să bag la pușcărie
oameni nevinovați!”

Cumnatul lui Nicolae Matei, Isidor Gurgu, a fost, la rândul lui,
reținut în același dosar


