
Presedintele CJ Arges a suferit un atac de cord

   Presedintelui Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu, i s-a facut rau la scurt timp dupa ce
Tribunalul Arges a emis pe numele sau mandat de arestare preventiva si a fost transportat cu o ambulanta
la Spitalul Judetean de Urgente, informeaza Agerpres.  
  Potrivit cadrelor medicale, Nicolescu a suferit cel mai probabil un atac de cord. Şi sotiei sale i s-a facut
rau, o a doua ambulanta fiind chemata la Tribunalul Arges pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Tribunalul
Arges a dispus, aseara, arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Arges, pesedistul
Constantin Nicolescu, retinut in urma cu o zi de procurorii anticoruptie.
  
  Decizia Tribunalului Arges nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Pitesti. Dupa
pronuntarea sentintei, Constantin Nicolescu, caruia ii expirase de cateva ore ordonanta de retinere, a fost
transportat inapoi in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Arges. 
  
  Ordonanta de retinere a presedintelui CJ Arges expirase la ora 17,15, inainte ca Tribunalul Arges sa se
pronunte asupra propunerii de arestare preventiva formulata de procurorii DNA.
  
  La scurt timp dupa expirarea Ordonantei de retinere, Nicolescu a iesit pentru un minut in holul
Tribunalului Arges, unde a fost aplaudat si ovationat de zecile de sustinatori care il asteptau, apoi a stat
pana la pronuntarea instantei intr-o incapere alaturata salii de sedinta, alaturi de familie.
  

   Potrivit unui comunicat al DNA, Constantin Nicolescu este cercetat pentru "folosirea sau prezentarea de
documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri
din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata", precum si pentru fals intelectual si uz de fals, in
legatura directa cu infractiunea impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. De
asemenea, el este acuzat de luare de mita in forma continuata si instigare la abuz in serviciu contra
intereselor publice.  
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