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Consilierii locali ai co-
munei Găneasa au fost 
convocați, joi, 29 iulie, la 
Sala de Consiliu a Primă-
riei Găneasa, prin Ordinul 
Prefectului județului Ilfov, 
pentru ceremonia de în-
vestire a noului primar al 
comunei Găneasa.

”În conformitate cu 
prevederile legale pre-
văzute în Ordonanța de 
Urgență a Guvenului 
56/2019, astăzi a fost con-
vocat Consiliul Local al co-
munei Găneasa, în ședință 
extraordinară pentru cere-
monia de depunere a jură-
mântului de către prima-
rul care a fost ales, în ur-
ma alegerilor parțiale din 
27 iunie 2021”, a anunțat, 
Daniel Tudorel Zam-
fir, prefectul județului Il-
fov, menționând că la ce-

remonie sunt prezenți 
invitați deosebiți, respec-
tiv președintele CJI Hubert 
Thuma și vicepreședintele 
CJI, Ștefan Rădulescu.

Conform procedu-
rii, reprezentantul Primă-
riei Găneasa cu atribuții 
de secretar general, Ma-
rian Burcea, a prezen-
tat încheierea de ședință 
13639/2021 privind vali-
darea primarului, din ca-
mera de consiliu, din data 
de 19.07.2021 a Judecă-
toriei Buftea: ”Admite ce-
rerea. Constată îndeplini-
te condițiile pentru valida-
rea alegerii primarului co-
munei Găneasa. Validea-
ză alegerea pentru funcția 
de primar al comunei Gă-
neasa a domnului Niculae 
Raul-Gabriel, candidat al 
Partidului Național Liberal. 

Aduce la cunoștință dom-
nului Niculae Raul-Gabri-
el, dispozițiile art. 150 din 
OG 57/2019, referitoare 
la obligativitatea depune-
rii jurământului. Prezen-
ta hotărâre se va comuni-
ca în copie, domnului Ni-
culae Raul-Gabriel – pri-
marul comunei Găneasa, 
prefectului județului Il-
fov și secretarului general 
al comunei Găneasa, ca-
re are obligația aducerii 
la cunoștință publică prin 
afișarea acesteia la sediul 
unității/subdiviziunii admi-
nistrativ-teritoriale, în ter-
men de cel mult 24 de ore 
de la comunicare. Execu-
torie. Cu drept de apel în 
termen de 2 zile de la adu-
cerea la cunoștință pu-
blică. Pronunțată astăzi, 
19.07.2021, prin punerea 
soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei”. 

”Să fim împreună o 
echipă puternică!”

Niculae Raul-Gabriel 
a fost invitat apoi să de-
pună jurământul cu mâ-
na dreaptă pe Biblie și 
Constituție: ”Jur să res-
pect Constițuția și legi-

le țării și să fac cu bună 
credință tot ceea ce stă în 
puterile și priceperea mea 
pentru binele locuitorilor 
comunei Găneasa. Așa să 
îmi ajute Dumnezeu!”. 

”Vreau doar să îi spun 
domnului primar că îl voi 
sprijini, că îi doresc succes 
și îmi doresc ca în 2024 să 
fim cu toții mândri de ce 
a realizat și ...Dumnezeu 
să îl odihnească pe nea Ti-
ti (n.r. – Marian Tudor, fos-
tul primar care a decedat), 
să fie mândru de acolo, 
să vadă că îi duci munca 
mai departe. Felicitări și 
baftă!”, a spus cu emoție 
președintele Consiliului 
Județean, Hubert Thuma.

La rândul său, vi -
cepreșe dintele CJI, Ștefan 
Rădulescu a adăugat: 
”Aveți toată susținerea 
noastră, a oamenilor din 
CJI. De asemenea, aș vrea 
să îi transmit domnului pri-
mar că, chiar dacă a fost o 
luptă strânsă, să fie prima-
rul tuturor locuitorilor din 
Găneasa, nu doar al ce-
lor care l-au votat.  Și sunt 
convins că va face treabă 
bună. Succes!”

Noul primar a co-
munei Găneasa, Niculae 

 Raul-Gabriel, a mulțumit 
tuturor celor prezenți și a 
declarat: ”Sunt alături de 
dvs. Orice problemă veți 
avea, vom fi alături de dvs. 
Sper ca împreună să imple-
mentăm toate proiectele 
pe care le-am pus pe hâr-
tie. Cu ajutorul dvs., sper 
să fim o echipă puternică”.

”Aveți un primar în 
funcție, care are drep-
turi depline, din acest 
moment, în exercitarea 
funcției. Îi urez mult suc-
ces, să fiți toți sănătoși, 
să fiți alături de dumnea-
lui și mai ales să colaborați 
astfel încât toate proiecte-
le pe care le aveți, pe care 
le propuneți, să le votați, 
să le susțineți și să le 
implementați! Și mulțumim 
domnului președinte și 
știm toți că a fost implicat 

în  ceea ce privește dezvol-
tarea Ilfovului și va fi impli-
cat în continuare, cu atât 
mai mult aici, la Găneasa, 
pentru că este o localitate 
din Ilfov. Trebuie să fie la 
nivelul Ilfovului, un județ 
european”, a declarat pre-
fectul județului Ilfov, Dani-
el Tudorel Zamfir. Acesta a 
mai punctat: ”Bucureștiul 
este în Ilfov, nu Ilfovul în 
București. Deci, trebuie să 
fim la fel de bine dezvoltați 
ca și Bucureștiul sau orica-
re oraș european”.

Reamintim că Niculae 
Raul-Gabriel, candidatul 
PNL pentru funcția de pri-
mar al comunei Găneasa 
a câștigat alegerile locale 
parțiale din data de 27 iu-
nie 2021, cu 120 de voturi 
în fața candidatului situat 
pe locul al doilea.
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Niculae Raul-Gabriel a devenit of¡cial 
primarul comunei Găneasa

Niculae Raul-Gabriel a devenit oficial primar al 
comunei Găneasa, după ceremonia de învestire 
care a avut loc, joi, 29 iulie, în prezența prefectului 
județului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, a consilierilor 
locali, dar și a președintelui Consiliului Județean 
Ilfov, Hubert Thuma. Noul edil ales la scrutinul 
parțial din data de 27 iunie 2021, a depus 
jurământul pentru mandatul care i-a fost validat de 
Judecătoria Buftea.
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