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”Având în vedere pre-
vederile Ordonanței de 
Urgență nr. 57/2019 cu 
modificările și completă-
rile ulterioare, am emis 
Ordinul Prefectului nr. 
565/28.10.2020, prin care 
v-am convocat la ceremo-
nia de constituire a Con-
siliului Local al orașului 
Otopeni”, a anunțat în 
deschiderea ceremoni-
ei, Daniel Tudorel Zam-
fir, prefectul județului Il-
fov, care a venit împre-
ună cu subprefectul An-
drei Scutelnicu la ședința 
având scopul de constitu-

ire a CL al orașului Oto-
peni. Secretarul general 
al UAT Otopeni a preluat 
cuvântul, anunțând că au 
fost aleși 17 consilieri, au 
fost validați 16 consilieri, 
iar 15 au fost prezenți și 
au depus jurământul. 

Conform procedu-
rii, reprezentantul Primă-
riei Otopeni cu atribuție 
de secretar a dat citire 
ordinului prefectului și a 
anunțat că ședința este 
condusă de consilierul lo-
cal, decan de vârstă, Adri-
ana Bărbat, cu ajutorul a 
doi consilieri tineri, Con-

stantin Adrian-Cristian și 
Petrică Andrei-Ionuț.

Secretarul gene-
ral al orașului Otopeni 
a prezentat încheierea 
pronunțată de către Ju-
decătoria Buftea privind 
validarea consilierilor lo-
cali aleși. Prin încheierea 
dată în ședința din came-
ra de consiliu, din data de 
15.10.2020, de către Ju-
decătoria Buftea, în do-
sarul 27162/94/2020, pri-
vind validarea mandate-
lor de consilieri, instanța 
a dispus: ”În baza art. 
114 alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/2019 actualizată, 
validează mandatele ur-
mătorilor consilieri lo-
cali ce intră în compo-
nența Consiliului local al 
orașului Otopeni: Băr-
bat Adriana, Farcaș Nico-
lae, Clim Constantin, Ne-
agu Florin, Chiriac An-
gela-Ruxandra, Băroiu 
George-Valentin, Dumi-
tru Tudorel-Florin, Iones-
cu Răzvan Valentin, Ghe-
orghe Marian, membri ai 

Partidului Național Libe-
ral, Lazanu Daniela Giani-
na, Dorcioman Emanuel-
Bogdan, Ghenovici Radu-
Daniel, membri ai Parti-
dului Uniunea Salvați Ro-
mânia, Scurtu Mădălina-
Elisabeta, membru al Par-
tidului Libertate, Unitate 
și Solidaritate, Constan-
tin Adrian-Cristian, Petri-
că Andrei-Ionuț, mem-
bri ai Partidului PRO Ro-
mânia, și Ionescu Valeriu 
Andrei, membru Inițiativa 
Otopeniului Nostru (ION). 
Invalidează, ca urmare a 
declarației de renunța-
re, mandatul domnului 
Gheorghe Constantin Sil-
viu, membru al Partidului 
Național Liberal. Prezenta 
hotărâre se va comunica 
Prefectului Județului Ilfov 
și Secretarului General al 
UAT Otopeni și persoane-
lor pentru care s-a inva-
lidat mandatul. Cu drept 
de apel în termen de 3 zi-
le de la comunicare că-
tre persoanele interesate. 
Cererea de apel se va de-
pune la Judecătoria Buf-
tea. Pronunțată astăzi, 
15.10.2020, prin pune-
rea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea 
grefei instanței”.

În ordine alfabetică, 
consilierii aleși și validați 
de Judecătorie au depus 
jurământul, cu mâna pe 
Biblie și pe Constituția Ro-
mâniei. După ce Consiliul 
Local Otopeni s-a consti-
tut legal, a fost citită ho-

tărârea civilă prin care a 
fost validat de instanță 
prin hotărâre definiti-
vă mandatul de primar al 
domnului Constantin Sil-
viu Gheorghe. Acesta a 
depus, la rândul său, ju-
rământul de credință. În 
final, consilierilor locali și 
primarului reales li s-au 
adus la cunoștință pre-
vederile legii privind con-
flictul de interese pentru 
aleșii locali.

Potrivit prevederilor 
noului Cod Administrativ, 
în prima ședință a Con-
siliului Local, prin vot se-

cret, cu majoritate abso-
lută, se va alege din rân-
dul membrilor Consiliu-
lui Local Otopeni, la pro-
punerea primarului sau a 
consilierilor locali, vicepri-
marul orașului.

În încheierea cere-
moniei, primarul reales 
al orașului Otopeni, Con-
stantin Silviu Gheorghe, 
a mulțumit celor prezenți 
la ceremonia pentru con-
stituirea CL, i-a felicitat 
pe toți consilierii care au 
depus jurământul și le-a 
urat succes în activitatea 
viitoare și multă sănătate. 

Oraşul 
Otopeni 

a pariat pe 
continuitate

Joi, 29 octombrie, au fost convocați, prin 
Ordinul Prefectului județului Ilfov, consilierii 
aleși în orașul Otopeni la alegerile locale din 
27 septembrie 2020, pentru ceremonia de 
constituire a Consiliului Local Otopeni.
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