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DOSAR DE POLITICIAN: Paul Stănescu, "el lider
maximo" de la Consiliul Judeţean Olt
Vineri, 25 Octombrie 2013 10:00  Sursă: REALITATEA.NET  Autor: Silviu Mânăstire

Astăzi ne ocupăm de lucruri serioase. Adică de baroni cu greutate. În judeţul
Olt  până şi ciorile par a fi vopsite în culoarea roşie a Partidului Social
Democrat. Oltul era pe vremuri şi sufletul Partidului Comunist Român. Oamenii
muncii şi agricultorii cooperativelor de consum din Olt  se află acum în slujba
capitalismului de cumetrie.

DOSAR DE POLITICIAN: Paul Stănescu, "el lider maximo" de la Consiliul Judeţean Olt
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Afacerile politice din judeţul Olt sunt simple, aşa cum trebuie să se întâmple când partidul–stat
este la putere. La Olt există două familii de baroni care conduc cu o mână de fier: familia
Stănescu şi familia Ciocan.

La 56 de ani, Paul Stănescu este "el lider maximo", este şeful PSD Olt, preşedinte al Consiliului
Judeţean şi vicepreşedinte PSD pe regiunea Olteniei, calitate din care coordonează judeţele
Vâlcea, Dolj, Gorj şi Mehedinţi. Adică, exact cele mai puternice judeţe ale PSD din prisma
numărului de voturi câştigate de partid la alegeri. Baronul Stănescu conduce judeţul din 2008.
Iniţial a pozat în om de afaceri, el şi familia sa fiind implicaţi în mari exploatări agricole în judeţ,
fabrici de conserve sau ferme de porci. Fieful familiei Stănescu este comuna Vişina. Tatăl său,
Constantin Stănescu, este primarul comunei de 12 ani, neîntrerupţi. Familia Stănescu
controlează fosta fermă de stat din localitatea Vişina, SC Agromec Vişina SA. Unul din fii
bossului Stănescu controlează firma SC Agromec Bucinişu SA, iar un alt membru al familiei
este unic asociat al firmei To-Mak Grup SRL care, din 2009, derulează un proiect cu fonduri
europene de peste 1 milion de euro pentru amenajarea unei ferme de creştere a porcilor.
Familia deţine împreună zeci de hectare de terenuri şi imobile, în valoare de milioane de euro.

Baronul Stănescu are dibăcia politică a unui agricultor. Are foarte multe răbdare şi ştie când să
culeagă recolta. Înainte să ajungă la putere, Stănescu a crescut în umbra adevăratului baron
al judeţului. Acesta era Ion Toma, un băiat cu ochi albaştri. Toma era şeful PSD Olt şi
locotenentul lui Mircea Geoană. Când s-a schimbat puterea în PSD şi Victor Ponta i-a luat
funcţia lui Geoană, la Olt, Paul Stănescu i-a înfipt cuţitul politic în spatele lui Toma. I-a luat
funcţia şi l-a aruncat din partid. Asta deşi fiul lui Stănescu, Alexandru. era tocmai partener de
afaceri cu Ovidiu, fiul lui Toma. Cu alte cuvinte, frate-frate, dar funcţia e mai importantă. În
paranteză fie spus, Ion Toma, care acum este din nou senator PSD, deşi este încă membru al
UNPR, era un domn nu tocmai dus la biserică. Toma controla o companie de construcţii care a
ras toate lucrările importante din judeţ.

După ce Stănescu a ajuns şef al Consiliului Judeţean, afacerile cu drumuri din Olt au ajuns pe
mâna unui alt clan de afacerişti. Şmecherii se numesc familia Ciocan. Dan Ciocan este
deputat PSD de Olt şi locotenentul baronului Stănescu. Fratele acestuia controlează firma de
construcţii T DANCOR. Această companie a realizat reabilitarea drumurilor judeţene din Olt,
dar este acuzată de Curtea de Conturi că a primit bani ilegal de la Consiliul Judeţean.
Compania de construcţii a clanului Ciocan ar fi primit de două ori aceeaşi bani pentru aceleaşi
lucrări, dar şi fără să aibă documente justificative care să ateste recepţia lucrărilor. Familia
Ciocan s-a îmbogăţit şi a intrat astfel în politica mare de la Bucureşti. La fel ca şi familia
Stănescu, clanul Ciocan exploatează mari suprafeţe de teren în judeţul Olt în jurul comunei
Rotunda. Interesant este că deşi judeţul este unul extrem de profitabil pentru agricultură
locuitorii din Olt, nu mai puţin de 76.000 de personae, trebuie să primească ajutoare pentru că
se află în pragul sărăciei lucii. Persoanele defavorizate din Olt primesc subvenţii în alimente de
la Uniunea Europeană. Presa locală din Olt a relatat că ajutoarele Uniunii Europene- făină, ulei
şi conserve- au fost folosite de PSD pentru a cumpăra voturi. Deşi judeţul pare unul sărac şi
nu poate să-şi hrănească locuitorii, bani există în bugetele publice atunci când politicienii locali
în frunte cu baronul Paul Stănescu au interese.

Astfel, Primăria Slatina plăteşte 250.000 de euro pe lună pentru cositul ierbii şi adunatul
frunzelor, iar Consiliul Judeţean Olt a acordat sprijin financiar de 14 milioane de lei, circa 5
milioane de euro echipei de fotbal Aluminiu Alro. Tot Consiliul Judeţean a  plătit 13,5 milioane
de lei, 4 milioane de euro pentru un soft care ar preveni inundaţiile, plus alte sute de mii de
euro pentru borduri şi parcări.

Cireaşa de pe tort sunt, aşa cum va spuneam, lucrările de milioane de euro plătite familiei
Ciocan pentru modernizarea drumurilor judeţene, lucrări neefectuate sau plătite de două ori.
La asemenea fapte de vitejie te întrebi cine îl ţine spate pe baronul Stănescu de la Olt?
Evident, mega baronul Liviu Dragnea, pentru că nu întâmplător societatea de construcţii din
Teleroman Tel Drum repară şi ea la Olt drumurile judeţene. Ce să zic dragi baroni PSD, bani să
fie, să va saturaţi voi şi famiiile voastre numeroase şi să va ajute Providenţa să nu fiţi
arestaţi! Dorinţa oricărui politician: să fure şi să scape!
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