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Primarul Ploiestiului, Andrei Volosevici, a fost achitat definitiv pentru coruptie
Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a fost achitat definitiv, joi, într-un dosar de coruptie în
care a fost trimis în judecata în 2016 de procurorii DNA, faptele având legatura cu finantarea echipei FC
Petrolul Ploiesti si atribuirea unui contract de lucrari.
Potrivit solutiei pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ), magistratii au respins ca nefondate
apelurile DNA si Primariei Ploiesti fata de decizia instantei de fond, Curtea de Apel Ploiesti, care, în decembrie
2019, l-a achitat pe Volosevici pentru acuzatiile de abuz în serviciu având drept consecinta obtinerea pentru altul a
unui folos necuvenit si trafic de influenta.
În acelasi dosar a fost achitata si cealalta inculpata, Simona Albu, la data faptei sef al Serviciului Juridic în cadrul
Directiei Juridice a Primariei municipiului Ploiesti, trimisa în judecata pentru abuz în serviciu.
Decizia ÎCCJ este definitiva.
În iunie 2016, Andrei Volosevici a fost trimis în judecata de procurorii DNA Ploiesti pentru abuz în serviciu si
doua fapte de trafic de influenta în legatura cu finantarea echipei FC Petrolul Ploiesti si atribuirea unui contract
de lucrari.
În acelasi dosar a fost deferita justitiei Simona Albu, la data faptei sef al Serviciului Juridic în cadrul Directiei
Juridice a Primariei municipiului Ploiesti, pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu având drept
consecinta obtinerea unui folos necuvenit pentru altul.
Potrivit unui comunicat de presa al DNA, în rechizitoriul întocmit în cauza s-a retinut ca Volosevici, în calitate de
primar al municipiului Ploiesti si ordonator principal de credite, a initiat, cu încalcarea dispozitiilor legale,
proiectul de hotarâre privind asocierea municipiului Ploiesti cu SC FC Petrolul SA, proiectul constând în
finantarea si realizarea în comun a unor actiuni, servicii si proiecte de interes public local si având ca obiectiv
principal functionarea echipei de fotbal FC Petrolul.
Totodata, Volosevici era acuzat ca, la data de 3 septembrie 2009, a semnat un contract de asociere între
municipiul Ploiesti si SC FC Petrolul SA Ploiesti, în conditiile în care, potrivit legii, o institutie publica nu poate
finanta o activitate lucrativa desfasurata de un agent economic cu capital privat.
Contractul în cauza a fost vizat pentru legalitate de inculpatele Maria Magdalena Mazâlu, la acea data secretar al
municipiului, si Simona Albu, sef al Serviciului Juridic în cadrul Directiei Juridice a primariei.
Astfel, bugetul local al Ploiestiului ar fi fost fost prejudiciat cu suma totala de 32.577.437 lei, SC FC Petrolul SA
obtinând un folos necuvenit de aceeasi valoare.
Totodata, Andrei Volosevici era acuzat ca, în vara anului 2012, a pretins unui om de afaceri (denuntator în cauza)
suma de 80.000 lei, pe care a primit-o în trei transe, în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale la
care candida pentru obtinerea unui nou mandat. În schimb, o anumita firma la care omul de afaceri avea interes
trebuia sa câstige un contract finantat de primarie pentru executarea unei parcari supraterane în municipiul
Ploiesti, iar ulterior denuntatorul urma sa obtina lucrari în subantrepriza la obiectivul respectiv.
"În acelasi context si în aceeasi calitate, în perioada martie - aprilie 2012, inculpatul Volosevici Andrei Liviu a
pretins de la un alt om de afaceri (denuntator în cauza) foloase materiale necuvenite, constând în închirierea de
panouri publicitare, prestarea de servicii de panotaj si productia de afise electorale, în valoare totala de 21.150,12
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euro, precum si suma de 20.000 lei achitata de acesta din urma catre o firma indicata de edil", se mai arata în
comunicat.
Potrivit DNA, aceste foloase au fost pretinse si primite de Volosevici în schimbul interventiei la functionarii
primariei si la consilierii locali pentru promovarea si aprobarea unui proiect de hotarâre privind prelungirea
contractului de asociere încheiat între municipiul Ploiesti si o societate comerciala vizând exploatarea în comun a
unor panouri publicitare aflate pe terenul apartinând domeniului public de interes local al orasului.
În acelasi dosar, procurorii anticoruptie au dispus la acel moment disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor
fata de inculpata Maria Magdalena Mazâlu, fost secretar al municipiului Ploiesti.
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