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Darius Vâlcov n-a scapat de bratul Înaltei Curti de Casatie si Justitie
Înalta Curte de Casatie si Justitie a repus pe rol un dosar în care este inculpat Darius Vâlcov. Termenul de
judecata a fost fixat pe 26 septembrie 2022, anunța MEDIAFAX.
„Repune pe rol cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.790/1/2019 având ca obiect apelurile declarate de
Ministerul Public, parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de
inculpatii Tomescu Constantin Cristian, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin si Timofte Petre Bogdan
împotriva sentintei penale nr.74 din data de 8 februarie 2018, pronuntate de Sectia penala a Înaltei Curti de Casatie
si Justitie, în dosarul nr.2018/1/2018, privind si pe intimatul inculpat Susala Lucian Petrut. Fixeaza termen de
judecata la data de 26 septembrie 2022, Sala Sectiilor Unite, cu citarea inculpatilor si încunostiintarea aparatorilor
acestora”, potrivit minutei ÎCCJ.
Potrivit anchetatorilor, în 2009, administratorul unei societati comerciale l-a contactat pe Darius Vâlcov, care avea
la acel moment calitatea de primar al municipiului Slatina, judetul Olt. Omul de afaceri i-a propus lui Vâlcov ca, în
schimbul oferirii sprijinului în influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante, pentru a câstiga
niste licitatii de lucrari pentru obiective situate în municipiul Slatina, în orasele Scornicesti, Piatra Olt si
Draganesti, sa îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fara TVA), conform contractelor de executie a
respectivelor lucrari, noteaza MEDIAFAX.
Astfel, în luna noiembrie 2008 a fost aprobat proiectul "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata în
judetul Olt", al carui beneficiar final este SC Compania De Apa Olt SA, operator regional catre care Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara (ADI) "Oltul" (ADI) a delegat serviciile de alimentare cu apa si canalizare în aria de
implementare a proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul Olt".
În cadrul acestui proiect au fost încheiate contractele "Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în
orasele Scornicesti si Potcoava", "Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în municipiul Slatina" si
"Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în orasele Draganesti-Olt si Piatra-Olt", arata procurorii.
Conform sursei citate, cu ocazia derularii procedurilor de licitatie membrii comisiei au eliminat din caietul de
sarcini, în mod abuziv, o parte din conditiile de eligibilitate pentru a favoriza firma omului de afaceri, la comanda
fostului ministrul al Finantelor.
În final, firma omului de afaceri a câstigat licitatiile organizate în cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata în judetul Olt", având ca obiect semnarea contractelor cu Compania
De Apa Olt pentru mai multe lucrari.
"Administratorul societatii si suspectul Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, ca sumele de bani sa fie
remise primarului, în numerar, în lei si numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei întelegeri, începând cu luna
decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a
primit de la acesta sume de bani în lei, remiterea fiind realizata ori de câte ori contractantul Compania De Apa Olt
efectua plati în contul societatii", potrivit procurorilor anticoruptie.
Procurorii au ajuns la concluzia ca, începând cu jumatatea anului 2012, din cauza unor probleme financiare
existente în cadrul firmei sale, administratorul nu a mai putut face platile catre Vâlcov.
În acest context, Darius Vâlcov l-a pus în legatura pe omul de afaceri cu Minel-Florin Prina, care la vremea
respectiva era viceprimar al municipiului. Prina stia de întelegerea dintre cei doi si a hotarât, pentru a disimula
provenienta ilegala a banilor, ca diferentele de bani neonorate sa fie platite catre o firma, prin încheierea a trei
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contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fara ca aceasta societate sa presteze vreun serviciu.
"De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul si prin intermediul inculpatilor Susala Lucian Petrut,
Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian si a altui om de afaceri, persoane de încredere din anturajul
primarului si viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societati comerciale, care au creat un
circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula provenienta si destinatia reala a sumelor de
bani", potrivit anchetatorilor.
Contractele încheiate între aceste firme, precum si facturile emise în baza acestor contracte erau fictive.
Anchetatorii au mai stabilit ca, în urma întelegerii cu omul de afaceri, fostul ministrul al Finantelor a primit, în
perioada 2010-2013, aproximativ doua milioane de euro, o parte din aceasta suma fiind primita în mod direct, în
numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme.
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