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DNA: Cancescu promova la CJ candidati a caror loialitate o recompensa prin
diverse beneficii (rechizitoriu)
Aristotel Cancescu promova pentru posturile de consilier judetean candidati pe care îi considera de
încredere si pe care îi recompensa ulterior cu diverse beneficii, potrivit rechizitoriului prin care fostul
presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov a fost trimis în judecata de procurorii DNA într-un nou
dosar de coruptie.
"Pentru a avea control asupra plenului CJ Brasov, inculpatul Cancescu Aristotel Adrian s-a implicat în promovarea
unor candidati la alegerile locale pe care îi aprecia de încredere si a caror loialitate o recompensa prin diverse
beneficii (functii în institutii subordonate, excursii în strainatate platite de CJ sau contracte cu CJ, cu institutii
subordonate sau cu autoritati publice locale finantate de CJ", se arata în rechizitoriu.
Conform sursei citate, printre persoanele care au beneficiat de privilegii se numara Gavril Matei, ales consilier
judetean în 2012, care, la rândul sau, a fost trimis în judecata în acelasi dosar. El era vazut ca un om de încredere al
lui Cancescu, dupa cum reiese din declaratiile unor martori si din numarul mare de contracte de care au beneficiat
firmele detinute sau controlate de el.
Apropierea dintre cei doi inculpati rezulta si dintr-o convorbire telefonica din septembrie 2015, interceptata de
anchetatori:
"Matei Gavril: Alo!
Cancescu: Salut, Gabi! Ce faci, Gabi?
Matei Gavril: Va... Uitati, pe acasa. Ce faceti?
Cancescu: Gabi!
Matei Gavril: Da.
Cancescu: Miercuri fac un picnic la ora 5 dupa-amiaza la mine si invit membrii biroului PNL.
Matei Gavril: Bine.
Cancescu: Nu uiti, miercuri la 5 la Râsnov.
Matei Gavril: Ok. No bine. Bine, sefu'! Bine.
Cancescu: Bun. Deci... nu te mai anunt, decât daca se schimba ceva".
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecata a lui Aristotel Cancescu, arestat preventiv în alta cauza, la data
faptei presedinte al CJ Brasov, în sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz în serviciu daca functionarul a
urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau pentru altul, în forma continuata.
Alaturi de Cancescu au fost deferiti justitiei, tot sub control judiciar, Gavril Matei - consilier judetean la data
faptei, pentru abuz în serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în
forma continuata si complicitate la abuz în serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, în forma continuata, si Lucia Cristina Grama - administrator al SC Licofrig SRL la data faptelor, pentru
doua infractiuni de complicitate la abuz în serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, dintre care una în forma continuata.
De asemenea, în fata judecatorilor urmeaza sa ajunga si primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, Tudor
Octavian Sfargiu - consilier în cadrul Serviciului urbanism din Primaria Brasov la data faptelor, Nicolae Paraschiv
- secretar al municipiului Brasov la data faptelor, Emese Rad - consilier în cadrul Serviciului urbanism din
Primaria Brasov la data faptelor si Maria Dumitrescu - sef Serviciu autorizari constructii din Primaria Brasov la
data faptelor, fiind acuzati de abuz în serviciu daca functionarul a urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau
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pentru altul.
În acelasi dosar va fi judecata si societatea Licofrig SRL, în sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de
complicitate la abuz în serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, dintre
care una în forma continuata.
Conform rechizitoriului întocmit de DNA, în perioada mai 2013 - octombrie 2014, Gavril Matei si Lucia Cristina
Grama, în baza unei întelegeri prealabile frauduloase cu Aristotel Cancescu, ar fi facut demersuri pentru obtinerea
nelegala a unei suprafete de 110 mp teren în incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov.
De fapt, spun anchetatorii, Gavril Matei identificase anterior oportunitatea deschiderii unei farmacii în curtea
spitalului judetean, locatie care asigura cel mai bun vad comercial pentru o astfel de activitate, cu atât mai mult cu
cât conducerea spitalului refuzase pâna la acel moment sa permita amplasarea unei astfel de unitati. Refuzul fusese
motivat prin aceea ca astfel ar fi fost avantajata o singura firma care ar fi facut concurenta neloiala celorlalte.
"Concret, inculpatul Aristotel Adrian Cancescu, în calitate de presedinte al Consiliului Judetean Brasov,
îndeplinindu-si în mod necorespunzator atributiile de serviciu, dar si cu încalcarea prevederilor legale, ar fi facut
demersuri pentru adoptarea si, ulterior, semnarea unei hotarâri prin care s-a aprobat închirierea terenului respectiv,
fara existenta unei justificari de necesitate si oportunitate în interes public si chiar în lipsa unei solicitari din partea
conducerii spitalului", explica procurorii.
DNA considera ca, actionând în aceasta maniera, Aristotel Cancescu ar fi urmarit obtinerea de foloase necuvenite
de catre Gavril Matei care controla în fapt mai multe societati comerciale, printre care si SC Licofrig SRL,
constând în edificarea unei constructii pe domeniul public în care ultimul sa desfasoare activitati comerciale în
interesul sau privat.
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