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Evenimentul a avut 
loc în prezența prefectu-
lui județului Ilfov, Daniel 
Tudorel Zamfir, a subpre-
fectului Andrei Scutelnicu, 
a președintelui Consiliu-
lui Județean Ilfov, Hubert 
Thuma și a șefului aces-
tuia de cabinet, George 
Tuță (una dintre cele do-
uă propuneri ale PNL pen-
tru Camera Deputaților, 
la alegerile parlamenta-
re din decembrie 2020), 
a consilierului județean, 
Lia Lungan, a invitaților 
din cadrul Primăriei Bra-
gadiru.

Secretarul general al 
orașului, Veronica Ioniță, 
a anunțat că din cei 19 

consilieri aleși au fost 
validați de către Judecă-
torie 17, două mandate fi-
ind invalidate - Vasile Cim-
poeru și Valentin Iliescu -, 
ca urmare a declarațiilor 
acestora de renunțare (în 
primul caz, Vasile Cim-
poeru alegând funcția 
de primar, pentru care a 
câștigat votul celor din 
Bragadiru). Ședința fiind 
legal constituită, decanul 
de vârstă dintre consilie-
rii locali, Valeriu Pațachia, 
a preluat conducerea în-
trunirii, ajutat de doi din-
tre cei mai tineri consili-
eri locali - Claudiu Bîță și 
Andrei Mozara. A fost ci-
tită încheierea judecăto-

rească prin care manda-
tele celor 17 consilieri lo-
cali prezenți în sală au fost 
validate (cu mențiunea că 
au existat două erori ma-
teriale, îndreptate ulterior 
- una, după ce în cuprinsul 
antetului și dispozitivului 
încheierii din 15.10.2020, 
pronunțată în dosarul 
12268/1748/2020 s-a fo-
losit mențiunea ”Sentința 
civilă”, în loc de ”Înche-
iere”, cum era corect, și a 
doua constând în scrierea 
eronată a numelui Cojoca-
ru Valentina în loc de Co-
jocariu Valentina, cum era 
corect), după care, consili-
erii au fost invitați, în ordi-
ne alfabetică, se rosteas-

că jurământul de credință, 
cu mâna pe Biblie și pe 
Constituția României. La 
finalul acestui moment, 
prefectul județului a con-
statat constituirea lega-
lă a noului Consiliu Lo-
cal Bragadiru. Acesta este 
format acum din următo-
rii consilieri locali: Marius 
Iulian Ancu (PNL), Clau-
diu Bîță (USR), Valentina 
Cojocariu (PMP), Nicoleta-
Daniela Cozmeci (USR), 
Teodora Alexandra Desa-
gă (PMP), Cristian Dima-
che (USR), Luminița-Iulia 
Dragne (ASL), Marian Du-
mitru Grigore (PNL), An-
drei Lazăr (PNL), Andrei 
Mozara (USR), Nicolae Ne-

voe (PNL), Sorin Orbeanu 
(PRO România), Valeriu 
Pațachia (PNL), Valentin 
Scîntee (PMP), Magdalena 
Cleopatra Șerban (PNL), 
Eugeniu Țună (PNL) și 
Elena Zamfir (PMP).

Cei doi supleanți 
validați, care vor intra 
în componența Consiliu-
lui Local Bragadiru, sunt 
Adrian Dumitru (PNL) și 
Sillviu Cosmin Ilie (ASL-
ALDE). Potrivit noului Cod 
Administrativ, aceștia vor 
depune jurământul în pri-
ma ședință de Consiliu Lo-
cal, ședință în cadrul că-
reia, dintre consilieri se 
va alege viceprimarul 
orașului Bragadiru, nomi-

nalizările venind din par-
tea membrilor CL sau din 
partea primarului.

Prima parte a cere-
moniei a luat sfârșit, iar 
unul dintre cei mai tineri 
doi consilieri nominalizați 
la începutul ședinței a dat 
citire încheirii privind vali-
darea mandatului de pri-
mar al lui Vasile Cimpoe-
ru. Acesta a fost invitat să 
depună jurământul, de-
mers care consfințește 
debutul, ”cu acte în regu-
lă”, unui nou mandat de 
primar. Invitații i-au feli-
citat atât pe consilierii lo-
cali, cât și pe primar,  le-au 
urat succes, putere de 
muncă și multă sănătate!
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Luni, 2 noiembrie, de la ora 9.30, la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru a avut loc 
ceremonia de depunere a jurământului 
de credință de către consilierii locali aleși 
pe 27 septembrie 2020 și validați de 
Judecătoria Cornetu și constituirea, astfel, a 
noului Consiliu Local Bragadiru, precum și 
depunerea jurământului de către primarul 
(re)ales Vasile Cimpoeru și începerea unui 
nou mandat de patru ani.

Carmen ISTRATE

Primarul Vasile 
Cimpoeru a preluat 
un nou mandat

Consiliul Local Bragadiru, legal constituit. 


