PLÂNGERE (DENUNȚ)
Subsemnatul(a) barbura bogdan (0720074747) , domiciliat(ă) în (localitatea) Arad,
strada Banu Maracine, bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 4 jude ț (sector) Arad, cod po ștal 310180,
titular al cărții de identitate seria Ar, nr. 818422, CNP 1840329020090,
în temeiul art. 289 (respectiv, art. 290) din Codul procedură penală, formulez
prezenta(ul)
împotriva numitei Balica Gabriela (0744804724) domiciliat(ă) în (localitatea) Arad,
strada Calimanesti, nr. bl. 26, ap. 13, județ (sector) Arad, pentru : marturie mincinoasa,
limitarea dezvoltarii copilui, alienare, limitarea dreptului la o familie, rele tratamene aplicate
minorului, loviri si alte violente asupra minorului Balica Gabriel Alexandru si altele care
reies din urmatoarea declaratie chiar si terorism.
(1) Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții,
rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
(2) Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu
acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în
măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.
(3) Părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale
ale acestuia cu bunicii, frații și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat
de viața de familie decât în cazurile în care instanța decide în acest sens, apreciind că există
motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a
copilului.

Plecand de la "în care instanța decide", instanta bazata pe declaratii false ale
reclamatei Balica Gabriela a decis normal, stramb.

Sa le luam in ordine cum apar ele in Dosar 19.036/55/2019.

Deci Gabriela Balica e victima nu?

Si eu, Barbura Bogdan, sunt agresorul, nu ? Plangerile poz 1903/27.11.2019 si poz.

1911/28.11.2019 zac in sertare nu ?

Pot fi citite online pe https://www.aventuripebicicleta.ro/eliberati-lpealexdinsclavie/
Bun sa continuam.

Petenta a aratat ca in data de 29.11.2019 agresorul a agresat-o pe victima lovind-o cu
pumnul in fata siiiiiii!!! Incredibila fabulatie. Am toata filmarea din data de 29.11.2019 cand
l-am vazut ultima data pe fiul meu dupa ce mi-a spus de sute de ori ca este batut si de sute
de ori am si rugat-o sau amenintat-o pe mama lui si pe toata familia sa nu-l mai bata pe fiul
meu, sa nu-l mai terorizeze ca copilul si daca ma vede rar si ii zic tot felul de mine, tot vrea
la mine pentru ca are incredere in mine si stie ca doar eu ii cunosc suferinta si vreau sa-l
scap si ii vreau tot binele din lume, el simte asta! In prezenta ei nu-mi spunea te iubesc
inapoi si era foarte mandra si imi arata ca numa ei ii spune, se supara si il manipula in tot
felul de moduri, plangea la comanda, etc.
Aici filmare cand am reusit sa-l vad ultima data pe Alex, pentru ca eu reusesc sa-l vad
nu am acces la el, deosebit de teroriste!
https://youtu.be/cxEjMQpnZFc
Dar trebuie sa stie ca scapa sigur de femeia care il tine in teroare, amenintat cu moartea
de cand e mic pedepsit sa nu-si vada tatal cand imi permiteam sa-i zic ceva sau sa o
amenint sa nu mai bata copilul ca-mi spunea!!!
Deci retinem petenta sustine ca in 29.11.2019 am lovit-o cu pumnul in fata.

Poate a vrut sa zica referitor la evenimentul care s-a intamplat in accea zi, ca mama ei
Balica Felicia a venit nervoasa in fuga spre mine si eu eram cu camera video in mana in fata

blocului unde aveti si camere de filmat, camera mea video este distrusa de atunci prin
muscare.
E adevarat ca i-am bagat si eu putin camera in fata, la cum a venit de turbata exact ca
si cand era fiul meu Alex la 1 an de Craciun la mine, a venit si la luat cu scandal ca e copilul
ei. Martor Itcus Gabriel Alexandru. Totul sa intamplat in fata blocului unde exista camera de
filmat, cica a avut 12 zile de ingrijiri medicale pentru blatului ala. Inainte cu 3 zile in seara
cand a castigat PDF ca imi face perimetru in jurul blocului daca nu ii dau ei 100 euro pe
luna. Bunica Balica Felicia asta, prietena din liceu cu Iotcu Rodica. Sa se cerceteze prietenia
si traficul de influenta facut in tot felul de situatii, vi le enumar cand vreti sa le cercetati. Cel
mai simplu luam legatura pe canalul "Aventuri pe bicicleta", sau fb idem.
Deci nu a lovit nimeni pe nimeni cu pumnul, poate fiica ta pe fiul meu de atatea ori.
Sa continuam cu dezvlauirea adevarului.
I'auzi tu acolo! Daca Balica Gabriela nu vrea sa va spuna de ce a avut mana rupta va
spun eu. In ziua in care si-a rupt mana, care era cam la 2 saptamani dupa ce mi sa bagat in
pat moarta la un chef, spunand la intrebare "cum de m-ai ales pe mine(fiind si gratis si usor)
a spus ca a auzit ca stau bine(pe un ton diavolesc), probabil ia zis Karyn prietena ei care ii si
dadea sfaturi prin sms cum sa ma agate la inceput(am vazut sms-urile, ratatelor toate ca voi
sunt niste ratate) ia spus ca am apartament, teren, casa si pana la urma am talentul si vocatia
care alea sunt ale mele si nu mi le ia nimeni. Am si o constiinta curata, dorm bine noaptea
atat doar ca am cosmaruri cu fiul meu ca stiu cum este batut amenintat si tunut intr-o teroare
care deja sa transformat in ultra manipulare.

Bun deci cum a fost cu mana Gabriela ? Spune-le tovarasilor cum ti-am spus ca daca
vrei sa ma urmaresti peste tot sa apari peste tot pe unde sunt, sa mai dormi la mine, sa ce
vrei la mine, treaba ta dar eu nu te sarut, nu asa a fost !? Tu ce faceai de nervi ca erai tratata
exact ca ceea ce te stiam ca erai dinainte ? Stiam dinainte ca te vinzi pe bani, stiam ca furi
pe afara de rupi pentru pacanele si droguri, stiam ca furi de la prieteni, te-am vazut cum te
bateai cu baietii si rupeai mesele la nu stiu cate chefuri, stiam ca esti alcoolica si
scandalagioaica mahalagioaica, stiam ca esti dependenta de pacanele, stiam ca nu ai avut in
viata ta o relatie si ca ai fost doar dama de companie maxim. Cum spuneai si in caietelul pe
care mi l-ai lasat. Ca nu esti calma e putin zis.

Tu poti fi langa nimeni calma din pacate. M-ai scos din toate mintile cat timp numa ai
stat pe langa mine.
Deci cum a fost cu mana dreapta rupta Balica Gabriela ? Povesteste stimabililor de
cate ori m-ai lovit in ziua cand ti-ai rupt mana. Da nu asa, ei trebuie sa stie cine esti, mizerio
ca chinui copilul ala de razbunare ca.
Va povestesc eu, toata ziua mi-a dat palmi si lovituri de picior la corp, daca vreti sa
stiti exact cum va fac o demonstratie pe un manechin. Era nervoasa ca era tinuta de dama de
companie, i-am zis de la inceput ca asta este. Tot ma lovea, efectiv ma trageam prin camera
de ea, ma feream, si am avut tupeul sa-i spun vorba "Daca mai imi dai o palma ti-o rup si te
bat la cur cu ea" Nici nu am zis bine ca mi-a tras inca o palma, de data asta mult mai tare,
am prins-o de mana si am imobilizat-o cu ea la spate. Instant sa zvarcolit, o tineam bine a
vazut ca nu scapa asa, sa aruncat pe pat. Nu vroiam sa scape ca daca scapa ma lovea si sigur
o loveam inapoi dupa ce toata ziua ma lovit. Am tinut-o bine ea era ca o felina salbatica,
normal ca mana sa rupt. Erau oasele svaiter, cum sa nu se rupa cand ea era de ani de zile
drogata cu prafuri legale si tot ce prindea, cum a facut de altfel si cat timp a fost insarcinata
cu Alex. A fumat pana in ultimul minut, a baut bere la fel probabil pana in ultima zi.
Deci eu ti-am rupt mana mai nenorocit-o ? De ce atunci cand ti-am spus sa le spui alor
tai adevarul nu vrajeli ca ai picat cu bicicleta pe scari ? De ce sorata mi-a spus in spital cand
eram cu tine si tu ai iesit sa mergi la baie: "Bogdan cum sa intamplat? Zic intreb-o pe ea sa
va zica ea..... mi-a raspuns ceva de genul ca sa plec cat mai pot", Oana Tamas o stie bine pe
sora-sa.
Balica Gabriela mai furi bani de la parinti sau din casa, sa te joci la pacanele ? Mai te
prostituezi sa ai bani de pacanele si de droguri ? Mai furi de prieteni din casa ? Mai copiezi
chei ? Mai furi chei cum i-ai furat cheia lu Ciurhes Maria ? Mai minti in declaratii taraturo ?
Sa continuam.
Zice lovita in urma cu saptamana fiindu-i spart timpanul. Bun.
Intr-o zi chiar am lovit-o i-am dat doua palme ca a meritat, mintit manipulat si dupa aia
facut copilul sa se loveasca singur si dat vina pe mine. I-a bagat usa in fata copilului cu laba
piciorului stiti ce sa lovit saracul in muchia usii, nemernica. Merita palmele alea decand atat
de rau la batut pe Alex in fata mea la 2 ani jumate de innebunesc si acuma de durere!!!!
Dupa nici nu la lasat sa planga la sufocat cu mana pe gura si nas, nu am depus plangere ca si

asa nu ma lasa sa vad copilul, dupa nu mai avea saracul nici o aparare!!!!!!! Si asa vai de voi
si justitia voastra!!!!
LA PUSCARIE cu tine nemernico, daca nu raspundeai la telefon dupa ce ti-am zgariat
masina cu cheia ca efectiv ai intrat in casa cand mai vazut pe balcon venisem disperat sa-mi
caut fiul ca la telelfon nu raspundeai niciodata, trebuia sa umblu de nebun. Dupa zece
minute te-am sunat am fost sigur ca raspunzi si m-ai injurat citez "fututi mortii matii o sa
platesti pentru ce ai facut". Atunci mi-am dat seama ca tu chiar esti o taratura, ca tie iti pasa
infinit mai mult de fierul ala decat de sufletul ala pe care mai tii minte atunci pe scara cand
ti-am zis ca l-ai distrus si am vrut sa-ti dau o palma si ai zis da ca recunosti si ai plecat
capul. Asta cand l-am vazut pe Alex ce crize urate face ca se loveste singur si o gramada de
lucruri care nu sunt normale, TERORISTO!!!!
Povestea si regia cu timpanul spart e veche, din vremea cand am ajuns sa ne batem cu
imprumutul si normal ca nu puteam cu ea cine o stie cunoaste, dar statea sila pe capul meu
ca zicea ca oricum nu are ce face in timpul saptamanii ca in weekend disparea. Deci cu
timpanul spart cunosc povestea de mai demult cu simularile ei. A sustinut ca i-am spart
timpanul si mai demult, imediat atunci am mers cu ea la ORL la piata mica la urgenta am
urcat scarile aproape sa intram in cabinet, SURPRIZA!!!! Nu a mai avut nimic, a zis ca
merge maine, ca e ok, da asa dintr-o data dupa ce am urcat 2 etaje....aha maine vorbesti cu
maicata sa vorbeasca cu prietena ei Iotcu sa-ti rezolve o foaie. Cine cu timpanul spart se
intoarce din fata usii dupa ce vrea sa mearga acolo dar brusc se razgandeste. Cand a plecat
acasa a plecat la pacanele sau la baute neuitand sa-mi ceara 3-4 tigari ca de obicei. Deci
timpanul spart zici ?

Mijloacele de proba administrate ? Adica care sunt alea domnilor Politisti !? Nici cu
filmari din satelit ele nu exista, pentru ca nu au existat niciodata faptele consemnate de
dumneavoastra.
Bun sa continuam:

Aha, deaia ea dormea la parintii mei inca de cand era gravida, eu nu m-am putut in

telege cu ea. De aia ca nu au rezultat copii, nu ? Mesaj de la Balica datat 29.03.2015

Sau altul care arata ca relatia de concubinaj nu a existat, chiar si mama ei stie ca am
avut discutia si cu ea chiar tin minte in bucataria lor i-am spus ca nu e iubita ca daca vrea sa
doarma la mine nu se spurca cu altii, conditie. Daca nu sa plece seara, intrebati-o.

deci spune
"Ai fost si esti pentru mine ce nimeni nu a reusit sa fie.
Ai reusit sa-mi schimbi viata cum nimeani nu a reusit sa o faca si nici nu va reusi.
Ne leaga ceva puternic. Un sentiment din care am mai creat in un sufletul.
Dumnezeu a vrut sa ne uneasca asa. Gabita ta!"
Da de aici reiese clar ca eram informat ca voi avea un copil cu ea, de ea, din martie
2014.

Deci numai victima are un copil ? Si copilul nu are tata ? Cum mi-a spus dupa ce am
facut testul DNA si am vazut ca e copilul meu ? Ca am sa-ti dau bani din spate, cand tu
bagasei 500 de milioane la pacanele, si imi omorai sufleteste copilul cu bataie si cu inchisul
in baie cu becul stins pana nu mai putea si inca atatea nenorocito, sa patesti la fel iti doresc.

Uite copilul are tata oficial, act inregistrat la Starea Civila Arad, trebuie doar sa
binevoiesti sa te prezinti ca te-au citat sa mergi cu certificatul de nastere. Dar tu normal ca
nu mergi ca vrei sa faci cat de mult rau poti. Ai cerut sa te dau in judecata daca vreau sa-mi
vad copilul, adica sa-l lasi pe copil sa mai iasa la joaca cu tatal lui, esti dusa rau! Totul din

razbunare ca :

Daca pana aici nu e clar inseamna ca ori cineva e rau intentionat ori ca vorbim despre
persoane care sunt pe postul nepotrivit. Sa continuam.

Relatiei de concubinaj :)) Ea in viata ei nu a avut o relatie, va da-ti seama a devenit
concubiuna :))) Ahahahaha, mai mincinoasoooo!!!!!! Erai prea curva de aia, te ligeai cu toti,
erai o mizerie umana, cum zicea Costel, "wc-u public" dar manipulatoare si alunecoasa, vai
vai. Cum ziceai cand te uitai in casa la mine la biciclete, ce lucruri frumoase ca si tu ti-ai
dorii sa ai intr-o zi. Auzi pe aia victima!!! Curvo!!!
Datate 29.03.2015, Alex sa nascut in 3 09 2015

Aha deci asta era in 29.03.2015 cand eu eram in relatie cu o fata deosebita dupa ce am
reusit sa scap de tine, dar ne-a hartuit Balica Gabriela la maxim in accea perioada o chem
martor pe Ciurhes Maria, iubita mea de atunci. Oai Balica asta!!!! Si ce mult am iubit-o pe
Maria, a fost iubirea vietii mele. Pacat, mare pacat, oai cat am suferit dupa ea!!!!!!! MARIA
iarta-ma. Mariei ia furat si cheia de la cabinet dupa ce i-am zis tatalui Gabrielei el a
scuturat-o pe Balica Gabriela si asa a adus cheia inapoi!!! Intrebati-o pe Ciurhes Maria.

Atunci sa intamplat singura asa zisa agresiune cand ea mi-a manipulat, mintit si lovit
copilul in fata mea cu speficatia ca la facut sa se loveasca singur impingandui usa in fata
rapid cu laba piciorului, stiti ce sa lovit saracul!!!!!!!!!!!!!!! Sa te ia naiba Balica chiar ti-ai
meritat alea 2 palme, care au fost fara scandal fara nimic, doua palmi seci cand copilul era
intors si atat am plecat ca sa aruncat pe pat si a inceput sa faca scandal mai rau ca tigancile
la scandal.
Ia sa le vad si pe organele respective ce au consemnat ele in 09.11.2019 ora 15:55.
Atat ea cat si mama ei ? Bai nemernicilor si nemernicelor, nu mai bateti copilul ala ca
v-am rugat de sute de ori sa nu-l mai bateti, ce tot va dati victime taraturilor ?
Sa continuam cu ce scrie in acelasi document fantoma, cica Guttmann Cristian e

autorul moral care efectiv ia limitat dreptul la libera dezvoltare a minorului. Ce justitie
oarbea vin doua curve si mint si gata o luati de buna !? Bai PDF! Oarba dupa voi toti care
faceti asa.

Auzi aici:

Te-am lovit eu cu pumnul in zona fetei Balica Felicia ? Daca da, vreau sa povestesti cu
detalii nesimtit-o. La fel victima care a fost agresata fizic sa povesteasca exact ce sa
intamplat. Da te-am amenintat pentru ca nu intelegeai sa nu mai bati copilul ca de fiecare
data imi spunea si e deosebit de nelinistitor mai ales ca am asistat la multe faze de cosmar
atunci trebuia sa te duc legata la politie, mortii tai de curva ordinara. L-ai batut si sa nu mai
spuna, l-ai pedepsit, l-ai terorizat groaznic, moartea sa va ia pe toti! Mai
taraturilor!!!!!!!!!!!!!!! Copilul ala nu are nici o apare am vazut cum il batea, normal ca vam amenintat futa-va Dumnezeu si Iisus Hrisos ca intr-o buna zi va trag pe roata mizeriilor.

Exact aia meritati pentru atatea blaturi si minciuni ca-mi luati o gramada de timp din viata
numa sa va demonstrez ceva atat de evident, ca doua curve vor sa ma distruga din razbunare
sau/si la comanda pe axa Iotcu - Balica ca sunt cel care am facut proiectul "Aventuri pe
bicicleta" care efectiv o dat la muie mafiotilor mult mai mult decat ar fi crezut ei vreodata si
nu mai fac ei ce vor prin munti. Ca sportivii montani sunt sefii pe acolo, fraierilor!!!! Ce a-ti
facut voi care se poate compara cu rolul jucat pe care a avut proiectul "Aventuri pe
bicicleta" pentru protejarea naturii din Romania ? Nimic sunteti niste AN-uri toti mai ales
dupa felul in care se vede ca judecati. Empatia e 0, empatie principalul indicativ ca exista
inteligenta emotionala. Ce cautati in posturi publice fara inteligenta emotionala ? Bine ce
conteaza pentru voi natura, ce va pasa voua. Dementi, dementi si eu mai dement ca le scriu
dementilor:) Luava-ar viitura sa va ia.
Cum zicea Balica in soapta cu masa, cand am apucat odata la 3 luni sa-mi vad copilul,
acuma ii cu noi .... si ea cica nuu.... cu noi cine ma pisati de securisti ce sunteti ? Iotcu si
Gasca lui uitati-i in filmul asta : https://youtu.be/7Th-E2pJQU0 Bine bravo BIBE pentru
clip! Mama e prietena buna cu Feies ala de apare in film, mare actoare si mama-mea, un
oscar ar merita. Oare cu ce o santajeaza !? :)) Asta e viata. Priviti filmul Cel Ales 2015
productie romaneasca pentru necunoscatorii care citesc aceast denunt/plangere pe internet.
Feies, tati, data viitoare cand te salut, saluti nu te faci ca ploua in timp ce mama
vorbeste cu tine ca si cum ar fii curva ta. Vezi ca ala era control, dracu o vrut sa te salute
John. Va stiu eu santajisti de ziua a treia. Deci Feies si trupa de soc. PAZEA! Mama mi-a
spus recent ca daca stia ce o sa ajung mi-ar fi rupt capul in spital aratandu-mi si cum ar fi
facut-o, DOAMNE, ORIBIL!!!! Ce o sa ajung!? :))) Decat ratat ca voi, eu pot inchide
oricand ochii linistit, ma pot duce oriunde vreau sa la orice ora vreau fara nici o frica. Imi
pot da adresa si ce date vreau pe internet ca nu-mi are nimeni treaba, ia sa vedem de
exemplu magistratii fac asta :))
E foame mare aici, macav-ar Siberia pana la ultimul, si daca e mama.

MOARTE SECURITATII!!

Gunoaie ordinare ca aduceti oamenii la limita disperarii cu justitia voastra carna.
Oricum platiti pana la urma ca nu ma las de voi niciodata.
MOARTE SECURITATII INCA ODATA! Patru scanduri scrie pe voi, nici macar.
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