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COLABORATORUL LUI ORBAN,
CONTRACTE CU STATUL – Dezvaluiri
despre afacerile secretarului de stat
din cancelaria prim-ministrului,
presedintele PNL Maramures Ionel
Bogdan. Firma la care Ionel Bogdan a
fost director a incheiat 70 de contracte
cu primarii din intreaga tara, in valoare
de peste 1,2 milioane euro. O alta
societate, detinuta de Ionel Bogdan si
sotia sa, a primit contracte de la
Comisariate pentru Protectia
Consumatorilor si Politia Locala
Sector 3
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Foarte interesanta ascensiunea in afaceri a unuia dintre colaboratorii premierului Ludovic Orban. Ne referim
la secretarul de stat din cancelaria prim-ministrului, Ionel Bogdan (foto), presedinte al PNL Maramures si
personaj pe care astazi liberalii vor sa il impuna la conducerea Consiliului Judetean Maramures.
Astfel, firmele cu care candidatul PNL la sefia CJ Maramures a avut sau are legaturi au fost extrem de
active in ultimii ani in ceea ce priveste contractele cu statul. Mai exact, este vorba despre 70 de contracte
incheiate de respectivele societati cu primarii sau institutii de stat, toate cu incredintare directa. Dezvaluirea
a fost facuta de site-ul redactia9.ro, care devoaleaza o adevarata reteta a succesului.

Concret, una dintre firmele la care presedintele PNL Maramures Ionel Bogdan a detinut functia de director
general – Kubo International Consulting SRL – ar fi incheiat 70 de contracte cu primarii, in cele mai multe
dintre cazuri conduse de edili PNL. Iar campionul contractelor cu Kubo International Consulting SRL ar fi
primaria orasului Cugir condusa de liberalul Adrian Ovidiu Teban. Mai exact, intre Primaria Cugir si firma la care
director a fost colaboratorul lui Ludovic Orban ar fi fost incheiate sase contracte cu valori cuprinse intre
15.000 si 130.000 lei. De asemenea, tot societatea Kubo International Consuslting SRL ar mai fi primit
contracte de la primariile din Jichisul de Jos, Tritenii de Jos, Ghurghiu, Geaca, Borsa, Calatele, Somova
sau Lehliu Gara. Nu in ultimul rand, firma care a fost condusa de Ionel Bogdan ar fi avut contracte inclusiv
cu primarii din Maramures, judet pe care liberalul vrea acum sa il conduca.
In total, noteaza acelasi site, contractele incheiate de primarii cu firma Kubo International Consulting SRL
in perioada 2017-2020 ar fi depasit suma de 6 milioane lei, adica aproximativ 1,2 milioane euro.

Contracte de la institutii de stat si pe firma familiei
Contracte cu statul a incheiat si o alta firma ce are legaturi cu candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului
Judetean Maramures. Legaturi chiar si mai directe, in conditiile in care vorbim despre o firma de familie. Concret,
este vorba despre societatea Bringo Vision SRL, detinuta de Ionel Bogdan, dar din care acesta s-a retras
odata cu numirea in Guvern, lasand-o pe mana sotiei. Despre aceasta societate, site-ul redactia9.ro
precizeaza ca ar fi reusit sa obtina la randul ei contracte cu statul, de la institutii precum Comisariate
Regionale pentru Protectia Consumatorilor din Iasi, Cluj si Ploiesti. De aici, firma lui Ionel Bogdan ar fi
incasat 54.810 lei, 63.945 lei, respectiv 54.810 lei. Totodata, un alt contract ar fi fost incheiat cu Politia
Locala a Sectorului 3, in valoare de 54.810 lei.
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Oricum, conform declaratiei de avere din iunie 2020 a candidatului PNL la presedintia Consiliului Judean
Maramures, Ionel Bogdan si sotia s-a au incasat anul trecut dividende de la Bringo Vision SRL in valoare de
720.000 lei.

* Cititi aici mai multe dezvaluiri despre afacerile candidatului PNL la sefia Consiliului Judetean Maramures
Ionel Bogdan

* Cititi aici declaratia de avere a candidatului PNL la sefia Consiliului Judetean Maramures Ionel Bogdan
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