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Secureanu, fost manager la Spitalul Malaxa,
trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar
Adrian Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”
din Bucuresti a fost trimis in judecata de DNA pentru cinci infractiuni de
abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, scrie Hotnews.ro.
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De asemenea a mai fost trimis in judecata un reprezentant al unor societati comerciale, pentru
savarsirea unei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, anunta DNA, fara a da numele acestei persoane.
Ce spun procurorii:
Secureanu Florin – Adrian si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara in
sensul ca, in calitate de manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucuresti si ordonator de
credite, ar fi dispus, in perioada 2009-2016, efectuarea unor plati in cuantum total de 648.193 lei
din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale, printre care si cele administrate
de celalalt inculpat.
Concret, banii respectivi ar fi fost achitati atat in contextul unor operatiuni comerciale care nu s-

au derulat in realitate (privind achizitia unor produse si servicii destinate unitatii medicale) cat si
pentru bunuri achizitionate la preturi si de sase ori mai mari fata de cele de achizitie.
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucuresti s-a constituit parte civila cu suma de 648.193,27 lei.
in cauza s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce apartin lui
Secureanu.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile
asiguratorii dispuse in cauza.
Secureanu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, in mai 2017, pentru luare de
mita si delapidare, in dosar fiind acuzata o paguba de peste 9 milioane de lei la Spitalul Malaxa.
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