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Joi, 22 octombrie, au 
fost convocați, prin 
ordinul prefectului 
județului Ilfov 
consilierii aleși în 
comuna Glina, la 
alegerile locale din 
27 septembrie 2020, 
pentru ceremonia 
de constituire a 
Consiliului Local Glina.

Cristina NedelCu
Prefectul județul Il-

fov, Daniel Tudorel Zamfir, 
a început ceremonia feli-
citând consilierii aleși și a 
precizat că este un eve-
niment deosebit, un mo-
ment important. 

”Oamenii au ales să 
vă învestească pe dvs. 
cu toate prerogativele le-
gale, astfel încât să le 
reprezentați interesele, să 
munciți pentru cetățeni, 
să vă ocupați de creșterea 
nivelului de trai, de bu-
năstare,  v-au învestit cu 
încredere și speranță. 
Vă felicit că ați obținut 
mandatele de consili-
eri și mandatul de pri-
mar”, a declarat prefectul 
județului Ilfov, la începu-
tul ceremoniei de înves-
tire a consilierilor locali. 
Invitați la eveniment au 
fost președintele CJ Ilfov, 
Hubert Thuma, subpre-
fectul Andrei Scutelnicu și 
fostul președinte CJ Ilfov, 
Cristache Rădulescu. 

Conform procedurii, 
reprezentantul Primăriei 
Glina cu atribuție de se-
cretar al comunei a dat ci-
tire ordinului prefectului și 
a anunțat că ședința este 
condusă de consilierul lo-
cal decan de vârstă, Vasi-

le Marin, și de tineri con-
silieri locali Băjenaru Va-
sile Cosmin și Ion Ramo-

na Elena, care au preluat 
conducerea ședinței. 

Conform procedurii, 

secretarul general al co-
munei Glina a prezentat 
încheierea pronunțată de 

către Judecătoria Cornetu 
privind validarea consilie-
rilor locali aleși.

Prin încheierea da-
tă în ședința din camera 
de consiliu, din data de 
14.10.2020, de către Ju-
decătoria Cornetu, în do-
sarul 12259/1748/2020, 
privind validarea manda-
telor de consilieri, instanța 
a dispus: ”au fost valida-
te următoarele mandate 
de consilieri din cadrul CL 
al comunei Glina pentru 
cetățenii aleși: Tudor Ma-
rin, Grigore Augustin, Sto-
ica Ion, Pușculiță Mihai, 
Băjenaru Vasile Cosmin, 
State Gheorghe, Cioba-
nu Marian Cătălin,  Petra-
che Ion, Ion Ramona Ele-
na, Barterău Mihai, Com-
nea  Viorel, Coma Stere și 
Vasile Marin și invalidea-
ză mandatele de consili-
er local în cadrul Consiliu-
lui Local al Comunei Gli-
na pentru domnii Tudor 
Ionuț Răzvan și  Moja Ni-
colae.” 

Reprezentantul primă-
riei Glina a mai menționat 
că a primit o demisie din 
funcția de consilier local 
declarat ales, consilier ca-
re nu a dorit să depună ju-
rământul. 

În ordine alfabeti-
că, consilieri  locali aleși 
și validați de Judecăto-
ria Cornetu au depus ju-
rământul, cu mâna pe Bi-
blie și pe Constituția Ro-
mâniei. După ce Consi-
liul Local Glina s-a consti-
tut legal, primarul ales, va-
lidat de instanță, prin ho-
tărâre definitivă, Tudor 
Ionuț Răzvan, a depus, la 
rândul său, jurământul de 
credință, iar decanul de 
vârstă al consilierilor i-a 
urat succes și să fie un pri-
mar ”cum trebuie” și un 
primar care să nu fie păr-
tinitor. 

La Glina, un primar care doreşte să 
reprezinte interesele cetăţenilor


