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Consilierii aleși în 
comuna Dascălu la 
alegerile locale din 27 
septembrie 2020 au 
fost convocați, marți, 3 
noiembrie, prin Ordinul 
Prefectului județului 
Ilfov, pentru ceremonia 
de constituire a 
Consiliului Local 
Dascălu.

Cristina NedelCu
”În conformitate cu 

prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 57/2019 
cu modificările și comple-
tările ulterioare, am emis 
Ordinul Prefectului nr. 
594/30.10.2020, prin ca-
re v-am convocat la ce-
remonia de constituire a 
Consiliului Local al comu-
nei Dascălu”, a anunțat, 
în deschiderea ceremoni-
ei, Daniel Tudorel Zamfir, 
prefectul județului Ilfov. 

Secretarul general al 
UAT Dascălu a anunțat că 
în comună au fost aleși 11 
consilieri, din care au fost 
validați 10, fiind înregis-
trat un dosar de invalida-
re ca urmare a renunțării. 
În acest context, secreta-
rul general a precizat că 
urmează să fie validat un 
supleant de pe lista PNL.  
La ceremonie au fost 
prezenți toți cei 10 consi-
lieri locali validați.

Prefectul a mai 
anunțat că a venit la cere-

monie împreună cu sub-
prefectul județului Ilfov, 
Andrei Scutelnicu. 

Conform procedurii, 
reprezentantul Primări-
ei Dascălu cu atribuții de 
secretar general a dat ci-
tire ordinului prefectului și 
a anunțat că ședința este 
condusă de consilierul lo-
cal, decan de vârstă, Pan-
tazi Anton, asistat de doi 
dintre cei mai tineri consi-
lieri, respectiv Manea Mu-
gurel Costin și Pavel Emil.

Secretarul gene-
ral al comunei Dască-
lu a prezentat încheierea 
pronunțată de către Jude-
cătoria Buftea privind va-
lidarea consilierilor locali 
aleși. Prin încheierea da-
tă în ședința din came-
ra de consiliu, din data de 
20.10.2020, de către Ju-
decătoria Buftea, în do-
sarul 27126/94/2020, 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 locali 
ce intră în componen-
ța Consiliului local al co-
munei Dascălu: Iacob Ni-
colae, Toma Nicolae, Ba-
icu Marian, Nicu Cristi-
na, Pantazi Anton, Manea 
Mugurel Costin, Mihala-
che Gheorghe, Pavel Emil, 
Drăghici Violeta, Toma 
Viorel, ce au fost decla-

rați aleși potrivit procesu-
lui verbal privind centrali-
zarea voturilor, constata-
rea rezultatelor alegeri-
lor și atribuirea mandate-
lor pentru Consiliul local 
la alegerile locale din da-
ta de 27 septembrie 2020 
încheiat de Circumscrip-
ția Electorală nr. 22 – co-
muna Dascălu. Invalidea-
ză, ca urmare a declarați-
ei de renunțare, mandatul 
doamnei Mănăilă Doina. 
Prezenta hotărâre se va 
comunica Prefectului ju-
dețului Ilfov și Secretarului 
General al comunei Dască-
lu și persoanei pentru ca-
re s-a invalidat mandatul. 
Cu drept de apel în termen 
de 3 zile de la comunica-
re către persoanele inte-
resate. Cererea de apel se 
va depune la Judecătoria 
Buftea. Pronunțată astăzi, 
20.10.2020, prin punerea 
soluției la dispoziția părților 

prin mijlocirea grefei”.
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 Dascălu s-a consti-
tut legal, a fost citită hotă-
rârea civilă prin care a fost 
validat de instanță prin 
hotărâre definitivă man-
datul de primar al doam-
nei Doina Mănăilă, candi-
dat din partea Partidului 
Național Liberal. Aceasta 
a depus, la rândul său, ju-
rământul de credință. 

”Sper să ne înțelegem 
pe tot parcursul timpu-
lui, chiar dacă am trecut 
toți printr-o perioadă grea 
și urâtă. Cred că o să ne 
înțelegem fără niciun fel 
de problemă. Nici eu nu 
sunt persoana cea mai 
rea, nici dvs. nu sunteți 
colegii cei mai răi. Până 

la urmă, toți vrem să fa-
cem ceva bine pentru lo-
calitatea noastră”, a punc-
tat primarul reales al co-
munei Dascălu, singura 
femeie primar din județul 
Ilfov.

Prefectul Daniel Tu-
dorel Zamfir a precizat: 
”Mă bucură că am reușit 
să ajung într-o zi deose-
bită atât pentru dvs, cât 
și pentru comunitate. De 
doamna primar mă lea-
gă o prietenie de aprope 
30 de ani. Îi mulțumesc 
că a fost alături de mi-
ne de-a lungul timpului 
și împreună am evoluat. 
Astăzi ați depus un  ju-
rământ și o să vă rog ca 
în toate acțiunile pe ca-
re le veți avea în calitate 
de consilieri  să aveți în 
gând acest jurământ și să 
faceți tot ce stă în puterile 
dvs. pentru binele acestei 
localități. Comuna Dască-

lu este frumoasă, coche-
tă, în plină dezvoltare, 
are oameni frumoși și es-
te păcat ca această comu-
nă să nu se dezvolte așa 
cum trebuie. Sunt convins 
că dvs. consilierii, împre-
ună cu doamna primar, 
puteți să faceți o echipă 
care să lupte în interesul 
comunității”. 

În final, consilierilor 
locali și primarului reales 
li s-au adus la cunoștință 
prevederile legii privind 
conflictul de interese pen-
tru 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 Dascălu, la pro-
punerea primarului sau a 
consilierilor locali, vicepri-
marul comunei.
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