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Conform procedu-
rii, reprezentantul Primă-
riei Popești-Leordeni cu 
atribuții de secretar ge-
neral a dat citire ordinului 
prefectului județului Ilfov și 
a anunțat că ședința este 
condusă de consilierul local 
decan de vârstă, cu ajuto-
rul a doi consilieri tineri. 

Secretarul general al 
orașului Popești-Leordeni 
a prezentat încheierea 
pronunțată de către Ju-
decătoria Cornetu privind 
validarea consilierilor lo-
cali aleși.

Prin încheierea da-
tă în ședința din came-
ra de consiliu, din data de 
16.10.2020, de către Ju-
decătoria Cornetu, în do-
sarul 12276/1748/2020, 
privind validarea manda-
telor de consilieri, instanța 
a dispus: ”admite excepția 
prematurității validă-
rii mandatului de consilier 
local al domnului Șerban 
Ionuț – supleant, membru 
al Partidului PRO Româ-
nia. Respinge ca prematu-
ră validarea mandatului de 
consilier local al domnu-
lui Șerban Ionuț – suple-
ant, membru al Partidului 
PRO România. Validează 
alegerea pentru funcția de 
consilieri locali ai orașului 
Popești-Leordeni următorii 
candidați declarați admiși 
la alegerile locale din da-

ta de 27.09.2020: Mitran 
Constantin, Șutru Pavel, 
Oncuța Elena, Ciotoianu 
Marian, Stan Florin Radu 
Virgil, Lorin Nicolae Ionuț, 
Cazacu Silviu, toți mem-
bri ai Partidului PRO Ro-
mânia, Nistor Andrei, To-
ader Bogdan, Păun Ana 
Cynthia, Ioana, Dumitres-
cu Bujor Cristian, Doru 
Vasile, Horeanu Alexan-
dru, Turean Octavian Bog-
dan, Barbu Constantin Vir-
gil, toți membri ai Alianței 
USR PLUS, Darie Ștefan, 
Ștefănescu George Adrian 
și Ion Alexandru, toți mem-
bri ai Partidului Național 
Liberal. Invalidează ale-
gerea pentru funcția de 
consilier local al orașului 
Popești-Leordeni a dom-
nului Iacob Petre ca urma-
re a depunerii declarației 
de renunțare la mandat 
în condițiile art. 115 din 
Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul ad-
ministrativ. Prezenta în-
cheiere se comunică de în-
dată, în conformitate cu 
dispozițiile art. 114 alin. 
(5) din Ordonanța de ur-
gență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, către 
prefect și către secretarul 
general al unității adminis-
trativ teritoriale. De ase-
menea, prezenta încheiere 
va fi comunicată și dom-
nului Iacob Petre, consi-

lier local declarat ales, al 
cărui mandat a fost inva-
lidat prin prezenta încheie-
re. Cu drept de apel în ter-
men de 3 zile de la comu-
nicare.” 

În ordine alfabetică, 
consilierii aleși și validați 
de Judecătorie au depus 
apoi jurământul, cu mâna 
pe Biblie și pe Constituția 
României. După ce Consi-
liul Local Popești-Leordeni 
s-a constitut legal, pri-
marul ales, validat de 
instanță, prin hotărâre 
definitivă, Petre Iacob, a 
depus, la rândul său, ju-
rământul de credință. 

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zamfir, 
le-a urat succes consilieri-
lor locali, precum și prima-
rului reales, și să rămână 
sănătoși. 

”Cu siguranță veți fa-

ce pentru cetățeni tot ce-
ea ce vă stă în putință, 
astfel încât să crească ni-
velul de trai, să creas-
că siguranța, să crească 
speranțele pe care le au 
locuitorii localității”, a de-
clarat prefectul.

La rândul său, pri-
marul Petre Iacob i-a 
mulțumit prefectului pen-
tru onoarea de a fi alături 
la ceremonia de învestire. 

”Și i-aș ruga pe co-
legii noi din Consiliul Lo-
cal ca în următorul man-
dat, pentru că localitatea 
trebuie să prospere, toate 
proiectele trebuie să fi va-
lidate. Să lăsăm orgoliile, 
să lăsăm ambițiile, pen-
tru că în această localita-
te nu are importanță ci-
ne e creștin catolic, cine 
e creștin ortodox sau din 
zona nouă - bulgarii din 

Popești-Leordeni. Nu. În 
momentul în care ați fost 
aleși în această funcție, 
reprezentați toată comu-
nitatea din orașul Popești-
Leordeni. V-aș ruga să fa-
cem treabă în oraș, loca-
litatea are o creștere de-
mografică fantastică. Eu 
am preluat-o acum opt 
ani cu 14.700 de locui-
tori. Suntem acum peste 
130.000 de locuitori. Veți 

vedea ce înseamnă pro-
ceduri, contestații etc. 
Vreau să avem o relație 
de colaborare, să ne res-
pectăm reciproc. Nu mai 
are importanță culoa-
rea politică. Reprezentăm 
orașul Popești-Leordeni. 
Eu trebuie să fiu primarul 
tuturor și dvs. trebuie să 
reprezentați pe toată lu-
me”, a declarat primarul 
Petre Iacob. 

Primarul Petre Iacob: ”Nu mai are importanță 
culoarea politică. Reprezentăm orașul Popești – Leordeni”

Miercuri, 21 octombrie, au fost convocați, 
prin ordinul prefectului județului Ilfov, 
consilierii aleși în orașul Popești–Leordeni, 
la alegerile locale din 27 septembrie 
2020 pentru ceremonia de constituire a 
Consiliului Local Popești Leordeni.
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