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Au fost validate de 
Judecătoria Cornetu man-
datele a 8 consilieri locali 
- 4 din partea Alianței So-
cial Liberale - Dan Cra-
chia, Valentin Despa, Ion 
Lixandru și Vasile-Cristi-
an Răducu, 3 din partea 
Partidului Național Libe-
ral - Dragoș Jarcău, Flo-
rian Trandafir și Sorin 

Țicu (fostul primar al co-
munei în mandatul 2016-
2020) și un mandat din 
partea Partidului Mișcarea 
 Populară - Marin-Sorin 
Ruse. Mandatele consilie-
rilor aleși Marin Manole și 
Ionel Stan (PNL) au fost 
invalidate și vor fi înlocuiți 
de supleanții validați în ca-
drul primei ședințe a Con-

siliului Local Dărăști-Ilfov, 
ședință în cadrul căreia, 
prin vot secret, cu majo-
ritate absolută, se va ale-
ge din rândul membrilor 
Consiliului Local, la pro-
punerea primarului sau 
a consilierilor locali, vice-
primarul. De asemenea, a 
fost invalidat mandatul lui 
Ștefan Iancu, care a fost 
ales primar și a renunțat 
la funcția de consilier local 
(din partea Alianței Social 
Liberale). Și în acest caz 
va fi numit următorul con-
silier vadidat, de pe lista 
ASL.

În prezența sub-
prefectului județului Il-
fov Anghel Enache, se-
cretarul general al comu-

nei Dărăști-Ilfov, Ion Bu-
rican, a dat citire înche-
ierii pronunțate de Jude-
cătoria Cornetu, a verifi-
cat prezența la ceremonie 
a consilierilor, a constatat 
îndeplinirea cvorumului 
necesar și a anunțat de-
canul de vârstă ales dintre 
consilierii locali - Dragoș 
Jercău, care a prezidat, 
ulterior, ceremonia, ajutat 
de cei mai tineri consilieri 
locali - Vasile Cristian Ră-
ducu și Valentin Despa.

Pe rând, în ordine al-
fabetică, fiecare consilier 
local ales și validat a rostit 
jurământul, cu mâna pe 
Biblie și Constituția Româ-
niei, iar după constituirea 
Consiliului Local, în fața 

consilierilor, primarul ales 
de cei din Dărăști-Ilfov a 
depus, la rândul său, ju-
rământul. Ziua a fost una 
deosebită pentru primarul 
Ștefan Iancu, în condițiile 
în care a coincis chiar cu 
momentul aniversării zilei 
sale de naștere.

La finalul ceremoni-
ei, subprefectul județului 
Anghel Enache i-a felici-
tat pe consilierii locali și 
pe primarul comunei și 
 le-a atras atenția că mun-
ca pe care o vor depune 
în următorii 4 ani nu este 
una ușoară și trebuie lua-
tă în serios. De aceea, ei 
trebuie să cunoască foar-
te bine prevederile nou-
lui Cod Administrativ, să 

își cunoască foarte bine 
atribuțiile, să adopte pro-
iecte de hotărâri corecte, 
în beneficiul cetățenilor 
care i-au ales, în caz con-
trar, sancțiunea celor din 
urmă fiind neacordarea 
votului lor la următoarele 
alegeri locale.

Noul primar al co-
munei Dărăști - Ilfov, ca-
re a câștigat mandatul cu 
aproape jumătate din nu-
mărul celor care s-au pre-
zentat la urne pe 27 sep-
tembrie a.c. (48,97%), a 
dat asigurări că nu vor fi 
probleme și că va exista 
înțelegere între consilieri, 
care vor lucra doar în be-
neficiul locuitorilor comu-
nei.

Primarul de la Dărăşti-Ilfov a depus 
jurământul în zi de aniversare

Pe 22 octombrie, la ora 10.00, la sediul 
Primăriei Dărăști au fost convocați prin 
ordinul prefectului județului Ilfov, Daniel 
Tudorel Zamfir, consilierii locali aleși pe 27 
septembrie 2020, pentru ceremonia de 
constituire a Consiliului Local   
Dărăști - Ilfov.
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