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Consilierii aleși în 
comuna Balotești la 
alegerile locale din 27 
septembrie 2020 au 
fost convocați, luni, 2 
noiembrie, prin Ordinul 
Prefectului județului 
Ilfov, pentru ceremonia 
de constituire a 
Consiliului Local 
Balotești.

Cristina NEDELCU

”În conformitate cu preve-
derile Ordonanței de Urgență 
nr. 57/2019 cu modificările și 
completările ulterioare, am 
emis Ordinul Prefectului nr. 
586/29.10.2020, prin care v-am 
convocat la ceremonia de con-
stituire a Consiliului Local al co-
munei Balotești”, a anunțat, în 
deschiderea evenimentului, Da-
niel Tudorel Zamfir, prefectul 
județului Ilfov, care a anunțat 
că la ședința era prezent și sub-
prefectul Andrei Scutelnicu.

Secretarul general al UAT 
Balotești a anunțat că în comu-
nă au fost aleși 15 consilieri, din 
care 14 au fost validați, un con-
silier fiind absent din cauza unui 
deces în familie.

 Conform procedurii, repre-
zentantul Primăriei Balotești cu 
atribuții de secretar general a 
dat citire ordinului prefectului și 
a anunțat că ședința este con-
dusă de consilierul local Șovină 
Doru, decan de vârstă, asistat 
de doi dintre cei mai tineri con-
silieri, respectiv Gheorghe Iuli-
an și Pandele Mihăiță-Cosmin.

Secretarul general al comu-
nei Balotești a prezentat înche-

ierea pronunțată de către Ju-
decătoria Buftea privind vali-
darea consilierilor locali aleși. 
Prin încheierea dată în ședința 
din camera de consiliu, din da-
ta de 21.10.2020, de către Ju-
decătoria Buftea, în dosarul 
27367/94/2020, privind vali-
darea mandatelor de consili-
eri, instanța a dispus: ”Admi-
te în parte cererea. Validea-

ză mandatele consilierilor locali 
declarați aleși, astfel: Avram 
Cristian (PSD), Sandu Constan-
tin (PSD), Datcu Oana Ama-
lia (PSD), Mircea Victor-Adrian 
(PSD), Pandele Mihăiță-Cozmin 
(PSD), Costache Răzvan-Nico-
lae (PSD), Elefterie Gheorghe 
(PSD), Munteanu Ștefan-Liviu 
(PSD), Mârșovină Doru (PSD), 
Florescu Mirela-Nicoleta (PNL), 

Tudorache Mihai (PNL), Radu 
Constanța (PNL), Ghiță Cătălin 
(USR), Gheorghe Iulian (PMP). 
Invalidează mandatul de con-
silier local declarat ales al nu-
mitului Pretorian Cristian Ștefan 
(PSD), ca urmare a renunțării la 
mandat înainte de validare. Ad-
mite excepția prematurității, in-
vocată din oficiu. Respinge ce-
rerea de validare a membrului 

supleant Tălmaciu Florin (PSD), 
ca prematur introdusă. Prezen-
ta încheiere se comunică, de în-
dată, Prefectului Județului Il-
fov, secretarului general al co-
munei Balotești, consilierilor 
locali declarați aleși, ale căror 
mandate au fost invalidate, și 
supleanților cu privire la care 
cererea a fost respinsă ca pre-
matură”.

În ordine alfabetică, consi-
lierii aleși și validați de Judecă-
torie au depus jurământul, cu 
mâna pe Biblie și pe Constituția 
României. După ce Consiliul Lo-
cal Balotești s-a constitut legal, 
a fost citită hotărârea civilă prin 
care a fost validat de instanță 
prin hotărâre definitivă manda-
tul de primar al domnului Pre-
torian Cristian Ștefan. Acesta a 
depus, la rândul său, jurămân-
tul de credință. 

Secretarul general al UAT 
Balotești i-a felicitat pe cei 
prezenți pentru depunerea ju-
rământului și ”un mandat care 
să aducă numai bine comunității 
noastre”. Secretarul general 
a anunțat apoi că înainte de a 
încheia ceremonia de consti-
tuire a CL a pregătit un extras 
din OUG 57/2019 precum și din 
Legea 161/2003 cu privire la 
incompatibilități și conflicte de 
interese și a informat că exis-
tă un termen de 15 zile în ca-
re consilierii locali pot constata 
dacă sunt sau nu într-o situație 
de conflict sau incompatibilitate.

Potrivit prevederilor no-
ului Cod Administrativ, în pri-
ma ședință a Consiliului Local, 
prin vot secret, cu majoritate 
absolută, se va alege din rân-
dul membrilor Consiliului Local 
Balotești la propunerea prima-
rului sau a consilierilor locali, vi-
ceprimarul comunei.

Un nou mandat de primar  
pentru Cristian Ștefan Pretorian  

și un CL majoritar PSD
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