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La ceremonia de 
depunere a jurământului 
au participat premierul 
Ludovic Orban, Antonel 
Tănase, secretar gen-
eral al Guvernului, Iri-
nel Scrioșteanu, fost 
 administrator public al 
județului Ilfov actual-
mente secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor, 
senatorul PNL de Ilfov, 
Nicoleta Pauliuc și depu-
tatul PNL de Ilfov Mihai 
Culeafă, prefectul muni-
cipiului București,  Marius 
Cristian Ghincea,  Marian 
Petrache, președintele 
Consiliului Județean Il-
fov, Teodor Iulian Gheor
ghe, director general al 
Direcției Generale pent-
ru Relațiile cu Instituțiile 
Prefectului din cadrul 
Ministerului Afacerilor In-
terne, Vincențiu Voicu, 
subprefectul județului Il-
fov, MihaiSandu Niță, 
prefectul eliberat din 
funcție, primari și vicep-
rimari din județ, precum 
și conducerile instituțiilor 
ilfovene deconcentrate 
și ai serviciilor publice și 
personalul Instituției Pre-
fectului județului Ilfov.

Administrație 
la dispoziția 
cetățeanului

”Vi se pare ciudată 
stabilirea întâlnirii pen-
tru instalarea prefectului 
de Ilfov duminica, la ora 
8.00? Vreau să transmit 
un mesaj foarte clar, că fi-
ecare om care se află în 
serviciul public – prefecții, 
angajații prefecturii, ai 
serviciilor deconcentrate 
trebuie să fie la dispoziția 
cetățeanului la orice oră, 
în orice zi. Pentru că mi-
siunea noastră este ace-
ea de a pune în practică 
un program de guverna-
re care să reconstruias-
că o administrație dedica-
tă servirii interesului pu-
blic, o administrație pri-
etenoasă cu cetățeanul, 
o administrație care să 
ia decizii rapid, o admi
nistrație care să acționeze 
în numele legii, în nu-
mele interesului public. 
Sunt prezent la instala-
rea domnului prefect și 
dintrun alt motiv: locu-
iesc în județul Ilfov, în co-
muna Dobroești, chiar am 
buletin de Dobroești, iar 
domnul viceprimar (n.r. – 
Ștefan Condu) știe foarte 
bine acest lucru. De ace-
ea am ținut să fiu prezent 
și în calitate de locuitor al 
județului Ilfov. Mulțumim 
domnului Niță, care as-
tăzi își încheie mandatul, 

și vreau săi doresc ac-
tualului prefect un man-
dat, chiar dacă scurt, ca și 
mandatul guvernului nos-
tru, în care să poată să 
pună în practică tot ceea 
ce neam propus. Județul 
Ilfov este un județ unic 
în România. Înconjoară 
Capitala, iar diferențele 
din arealul metropoli-
tan între ceea ce înseam-
nă raza administrativă a 
Bucureștiului și raza ad-
ministrativă a Ilfovului s
au diminuat constant. 
Există o întrepătrunde-
re între problematica de 
la la nivelul municipiului 
București și problemati-
ca județului și este în pri-
mul rând nevoie să exis-
te o comunicare și un di-
alog între reprezentanții 
Guvernului în București 
și reprezentanții Guver-
nului în Ilfov. Vedeți că 
nu spun administrația 
Bucureștiului, pentru 
că, deocamdată, admi
nistrația Bucureș tiului joa-
că în alt film. Dar, sper ca 
anul viitor și administrația 
Bucureștiului să poată să 
devină parte a unui pro-
iect metropolitan care să 
rezolve problemele ma-
jore cu care se confrun-
tă Bucureștiul și Ilfo-
vul, în arealul metropoli-
tan al Capitalei. Miaș do-
ri să existe o coordonare 
a tot ce înseamnă proiec-
te de infrastructură, pro-
iecte legate de furnizarea 
în cele mai bune condiții 
a serviciilor publice către 
cetățean, miaș dori să 
existe o funcționare reală 
a ceea ce înseamnă defi-
nirea proiectului urbanis-
tic, proiectului de dezvol-
tare a arealului metropo-
litan, între reprezentanții 
Guvernului din București 
și cei din Ilfov. Nu în ul-
timul rând, cer sprijinul 
Prefecturii și primarilor în 
susținerea proiectelor im-
portante de infrastructu-
ră. În opinia mea, cel mai 
important proiect de infra-
structură care se va reali-
za în București este auto-
strada de centură a Capi-
talei. Cred că suntem sin-
gura capitală din Uniunea 
Europeană care nu are o 
autostradă de centură. 
Chiar şi centura actuală 
nu are decât o jumătate 
realizată pe patru benzi şi 
este extrem de important 
şi pentru Ilfov şi pentru 
Bucureşti ca acest proiect 
să se deruleze cu viteză 
maximă. Evident, avem 
nevoie de susţinerea tu-
turor reprezentanţilor din 
administraţia guverna
mentală şi o susţinere 

               Prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, a preluat mandatul în prezența premierului
La sediul Instituției Prefectului 
județului Ilfov a avut loc, duminică 
dimineață, ceremonia de învestire în 
funcție a noului prefect al județului, 
Daniel Tudorel Zamfir. 

Carmen Istrate

”Este o zi specială, care mă onorează. Vă mulțumesc 
pentru încredere și vă garantez că-mi voi desfășura 
activitatea la nivelul de importanță și de demnitate 
pe care-l solicită această funcție de reprezentant 
al Guvernului. Îmi propun ca, din această funcție, să 
acționez pentru îndeplinirea obiectivelor programului 
de guvernare și să reprezint instituția la orice nivel cu 
responsabilitate și să am o colaborare benefică cu șefii 
instituțiilor descentralizate. Îmi doresc, de asemenea, 
să stabilesc o relație onestă și eficientă bazată pe 
principiul aplicării legii și autonomiei locale, autorității 
administrației publice locale. Nu în ultimul rând,  mi-am 
propus să folosesc toate pârghiile instituționale pentru 
a veni în sprjinul cetățenilor. În vederea realizării 
acestor obiective voi acționa respectând principii 
precum legalitate, responsabilitate, obiectivitate și 
orientare către cetățean. La final, vă asigur de deplina 
mea imparțialitate și corectitudine în activitatea pe 
care o voi desfășura în aplicarea legii și în slujba 
cetățeanului! Vă mulțumesc!”, a declarat noul prefect al 
județului Ilfov, Daniel Zamfir.

Imparțialitate și corectitudine

 Premierul vrea colaborare între reprezentanții Guvernului în București și 
Ilfov și cere primarilor din județ susținerea programelor de dezvoltare a zo-

nei metropolitane

puternică din partea 
autorităţilor locale din 
judeţul Ilfov”, a spus pre-
mierul. 

Acesta sa refer-
it apoi și la faptul că, la 
30 de ani de la Revoluţie, 
trebuie clarificată prob-
lema proprietăţii. ”Ar tre-
bui pus punct proble-
mei soluţionării pe cale 

administrativă a tutu
ror litigiilor, a tuturor 
hotărârilor judecătoreşti 
care au fost date în dife
ritele speţe, astfel încât 
să ştim că este clarificată 
problema proprietăţii, 
iar procesul de resti-
tuire făcut legal să se 
fina lizeze”, a mai spus 
Ludovic Orban.

Ludovic Orban a participat la 
învestirea noului prefect de Ilfov
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