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Secretarul general al 
orașului Chitila a prelu-
at cuvântul, anunțând că 
sunt îndeplinite procedu-
rile legale referitoare la 
derularea ședinței și a dat 
citire ordinului prefectului 
precizând că ședința este 
condusă de consilierul lo-
cal, decan de vârstă, Ale-
xandru Rodică, cu ajuto-
rul celor doi consilieri ti-
neri, Natalia Rotaru și Du-
mitru Victor Gabriel. 

Conducerea ședinței 
a fost preluată de consi-
lierul decan de vârstă, iar 
secretarul general al UAT 
Chitila a prezentat înche-
ierea pronunțată de că-
tre Judecătoria Buftea pri-
vind validarea consilierilor 
locali aleși. Prin încheie-
rea dată în ședința din ca-
mera de consiliu, din da-
ta de 15.10.2020, de către 
Judecătoria Buftea, în do-
sarul 26930/94/2020, pri-

vind validarea mandate-
lor de consilieri, instanța 
a dispus: ”În baza art. 
114 alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/2019 actualizată, va-
lidează mandatele urmă-
torilor consilieri locali ce 
intră în componența Con-
siliul local al orașului Chi-
tila: Andrei Costel, Sauciuc 
Bogdan-Corneliu, Rota-
ru Natalia, Dumitru Ionuț, 
Florea Doru, Andrei Ion-
Robert, Ghinea Dragoș-
Gabriel, Stoiciu Alexandru, 
Alexandru Rodică, Stănică 
Nicoleta, Duminică Vasili-
ca Ștefania, Dumitru Vic-
tor-Gabriel, Leanca Vasile, 
Gîrță Marian, Chiru Adri-
an-Vasile, ce au fost de-
clarați aleși potrivit proce-
sului verbal privind centra-
lizarea 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. 3 – oraș 
Chitila. Invalidează, ca ur-
mare a declarației de re-
nunțare, mandatul dom-
nului Oprea Emilian. Pre-
zenta hotărâre se va co-
munica Prefectului jude-
țului Ilfov și Secretarului 
General al orașului Chiti-
la și persoanei pentru ca-
re s-a invalidat mandatul. 
Cu drept de apel în ter-
men de 3 zile de la comu-
nicare către persoanele in-
teresate. Cererea de apel 
se va depune la Judecăto-
ria Buftea. Pronunțată as-
tăzi, 15.10.2020, prin pu-
nerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea gre-
fei instanței”. 

Secretarul  general 
a menționat că, după 
pronunțarea acestei în-
cheieri, s-a mai pronunțat 
o încheiere de îndreptare 
eroare materială. Instanța 
s-a sesizat din oficiu și a 
dispus validarea în calita-
te de consilier al orașului 
Chitila și pentru Dumitru 
Mihăilă Dinu Răzvan can-
didat al partidului PRO Ro-
mânia. 

În ordine alfabetică, 
consilieri aleși și validați de 
Judecătorie au depus jură-

mântul, cu mâna pe Biblie 
și pe Constituția Români-
ei. După ce Consiliul Local 
Chitila s-a constitut legal, 
a fost citită hotărârea civi-
lă prin care a fost validat 
de instanță prin hotărâ-
re definitivă mandatul de 
primar al domnului Emili-
an Oprea. Acesta a depus, 
la rândul său, jurământul 
de credință. În final, con-
silierilor locali și primaru-
lui reales li s-au adus la 
cunoștință prevederile le-
gii privind conflictul de in-
terese pentru aleșii locali.

”O zi de bucurie as-
tăzi. Sentimentele me-
le sunt ca la primul man-
dat, când am depus jură-
mântul, numai că de da-
ta aceasta încrederea pe 
care oamenii mi-au acor-
dat-o a fost mult mai ma-
re și acest lucru m-a bucu-
rat și m-a onorat, în egală 
măsură. Asta spune mul-
te. Ne spune nouă, tutu-
ror, că oamenii au apreciat 
că orașul este pe un drum 
bun, au apreciat proiecte-
le pe care le-am făcut în 
mandatele anterioare, au 
încredere în primar și în 
instituția primăriei și cred 
că împreună putem să 
ne felicităm pentru ce am 
avut și să ne urăm suc-

ces pe mai departe, să lă-
săm după acești patru ani 
orașului Chitila o localitate 
mai prosperă, mai frumoa-
să. Știți că, în ultimul timp, 
Chitila este căutată de 
cetățeni pentru că este un 
loc în care se trăiește bine. 
Prin tot ceea ce facem, ne 
dorim să creștem calitatea 
vieții astfel încât împreună 
cu cetățenii noștri să ne 
bucurăm de un oraș mo-
dern și cu toate facilitățile 
lui. Vă aștept să facem un 
efort susținut împreună, 
să avem o administrare 
participativă a orașului. Vă 
aștept pe toți cu propuneri 
în acești patru ani în care 
vom fi împreună și vom lu-
cra pentru binele orașului”, 
a declarat primarul reales, 
Emilian Oprea.

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zam-
fir, a felicitat pe toată lu-
mea spunând că a venit cu 
mare bucurie și a găsit un 
oraș frumos, deosebit ca-
re, de la an la an, a cunos-
cut o dezvoltare foarte in-
teresantă. ”Trec suficient 
de des pe aici și am văzut 
evoluția pe care a avut-o 

localitatea dvs. Foarte in-
teresantă. Înseamnă ca 
administrația și-a făcut 
datoria. Sunt convins că 
acum consilierii și prima-
rul veți forma o echipă ca-
re va duce acest oraș aco-
lo unde îi este locul, un 
oraș european. Deja es-
te un oraș european, de-
ja este  într-o situație foar-
te bună în ceea ce privește 
condițiile și așteptările pe 
care le au cetățenii. Să fiți 
conștienți că prin jurămân-
tul depus aveți și foarte 
multe obligații. Sunt con-
vins că veți face tot ceea 
ce ține de dvs. pentru bi-
nele cetățenilor din Chitila. 
Un oraș are o problemati-
că mult mai complexă de-
cât o comună. Proiectele 
sunt de o altă anvergură. 
Suntem lângă București, 
oamenii au așteptări ca 
pentru București, ca pen-
tru orice oraș european. 
Până acum v-ați făcut da-
toria și ați fost reconfirmați 
și sunt convins că împre-
ună și cu cei care au ve-
nit pentru prima dată în 
consiliu veți face mult mai 
mult”, a spus prefectul. 
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Primarul Emilian Oprea: ”Orașul Chitila, un loc în care se trăiește bine”

Consilierii aleși în orașul Chitila la alegerile locale 
din 27 septembrie 2020 au fost convocați, joi, 29 
octombrie, prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, 
pentru ceremonia de constituire a Consiliului 
Local Chitila. Daniel Tudorel Zamfir, prefectul 
județului Ilfov, a anunțat că scopul întâlnirii, la care 
a fost prezent și subprefectul Andrei Postelnicu, îl 
reprezintă constituirea CL al orașului.
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