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Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zamfir, 
i-a avut ca invitați la eve-
niment pe președintele CJ 
Ilfov, Thuma Hubert, ca-
re, tot duminică, a depus 
jurământul, cât și pe se-
natorul Nicoleta Pauliuc. 
”Sunt convins că este în-
ceputul unei colaborări vi-
itoare foarte bune pentru 
interesul localității pe ca-
re o reprezentați”, a spus 
prefectul județului Ilfov.

Conform procedurii, 
reprezentantul Primări-
ei Ciolpani cu atribuții de 
secretar general a dat ci-
tire ordinului prefectului 
județului Ilfov și a anunțat 
că ședința este condusă 
de consilierul local decan 
de vârstă, Tănase Valeriu, 
cu ajutorul a doi consili-
eri tineri, Pandele Dumi-
tru și Ioniță Matei Marius 
Gheorghe. Secretarul ge-
neral a anunțat că au fost 
validați 12 consilieri locali, 
toți prezenți. 

Secretarul gene-
ral al comunei Ciolpani 
a prezentat încheierea 
pronunțată de către Ju-
decătoria Buftea privind 
validarea consilierilor lo-
cali aleși. Prin încheierea 
de ședință din 15.10.2020 
emisă de Judecătoria Buf-
tea, instanța de judeca-
tă, ”analizând înscrisurile 
depuse la dosar, a validat 
mandatele de consilier lo-
cal în cadrul Consiliului 
Local al comunei Ciolpani 

pentru cetățenii aleși. În 
baza art. 114 alin. (1) din 
OUG nr. 57/2019 actuali-
zată, validează mandatele 
următorilor consilieri locali 
ce intră în componența 
Consiliul local al Comunei 
Ciolpani: Ioniță Ilie, Tăna-
se Valeriu, Popescu Da-
niel-Cătălin, Nedelea Flo-
rin, Banu Mariana, Iones-
cu Adrian, Simion George, 
Gheorghe Ion, Bratu Io-
nel, Pandele Dumitru, din 
partea Partidului Național 
Liberal, Badea Marian, 
din partea Partidului So-
cial Democrat și Ioniță-
Matei Marius-George, din 
partea Uniunii Salvați Ro-
mânia. Invalidează, ca 
urmare a declarației de 
renunțare, mandatul con-
silierului local ales Călin 
Bogdan-Cristian, din par-
tea Partidului Național Li-
beral. Invalidează, ca ur-
mare a excluderii din par-
tid, mandatul consilieru-
lui local ales Ghiță Gheor-
ghe, din partea Partidului 
Social Democrat. Invali-
dează, ca urmare a pier-
derii drepturilor electora-
le, mandatul consilieru-
lui local ales Ghiță Mari-
an – candidat indepen-
dent. Validarea membri-
lor supleanți Zarna Geor-
ginel-Elvis, din partea 
Partidului Național Libe-
ral și Gheorghe Cristian, 
din partea Partidului So-
cial Democrat, se va soli-
cita în termen de 10 zile 

de la data rămânerii defi-
nitive a încheierii de inva-
lidare a mandatului con-
silierilor locali declarați 
aleși. Prezenta hotărâre 
se va comunica Prefec-
tului Județului Ilfov și Se-
cretarului General al UAT 
Ciolpani și persoanelor al 
căror mandat a fost in-
validat. Cu drept de apel 
în termen de 3 zile de la 
comunicare”. Cererea de 
apel se va depune la Ju-
decătoria Buftea. 

În ordine alfabetică, 

consilieri aleși și validați 
de Judecătorie au depus 
jurământul, cu mâna pe 
Biblie și pe Constituția Ro-
mâniei. După ce Consiliul 
Local Ciolpani s-a consti-
tut legal, primarul ales, 
Călin Bogdan Cristian 
(PNL), validat de instanță, 
prin hotărâre definitivă, a 
depus, la rândul său, ju-
rământul de credință. 

”Mulțumesc foarte 
mult pentru sprijinul acor-
dat în timpul campaniei 
electorale. Să fiți convinși 

că așa cum sunt de 12 
ani, voi fi și în continuare, 
un om pentru oameni, un 
om care nu numai promi-
te, chiar și face. În acest 
mandat avem chiar premi-
se mult mai importante, în 
sensul că vom avea spri-
jinul total al președintelui 
CJI, fără de care locali-
tatea nu ar fi avut o ase-
menea dezvoltare. Încă 
o dată mulțumesc tutu-
ror consilierilor și celor din 
opoziție îi asigur că voi fi 
primarul tuturor, ca și până 

acum”, a declarat primarul 
comunei Ciolpani.

Președintele CJI, 
Hubert Thuma, a decla-
rat, la rândul său: ”Viziu-
nea mea este să deschid 
Ilfovul pentru investiții și 
pentru dezvoltare, și pu-
tem dezvolta Ilfovul atât 
cu echipa din Ciolpani, cât 
și cu ajutorul echipei de la 
CJI, cât și cu sprijinul Gu-
vernului. Vă garantez că 
veți avea în mine un spri-
jin pentru orice proiect de 
dezvoltare”.

Sprijin total din partea CJI pentru 
orice proiect de dezvoltare la Ciolpani

Duminică, 25 octombrie, au fost convocați, 
prin Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 
536/23/10.2020 consilierii aleși în comuna 
Ciolpani la alegerile locale din 27 septembrie 
2020 pentru ceremonia de constituire a 
Consiliului Local al comunei Ciolpani.
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