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Joi, 22 octombrie, au 
fost convocați, prin 
Ordinul Prefectului 
județului Ilfov, 
consilierii aleși în 
orașul Măgurele la 
alegerile locale din 
27 septembrie 2020, 
pentru ceremonia 
de constituire a 
Consiliului Local 
Măgurele.

Cristina NedelCu
Prefectul județului Il-

fov, Daniel Tudorel Zam-
fir, i-a felicitat pe toți cei 
care au obținut manda-
tul de consilieri, cât și pe 
primarul reales Narcis Că-
tălin Constantin, care a 
obținut un nou mandat cu 
3.894 de voturi, din 6.076 
voturi valabil exprimate. 
”Acest rezultat înseamnă 
că realizările dvs și rea-
lizările primaruui au fost 
pe măsura așteptărilor 
locuitorilor din localita-
te”, a subliniat prefectul 
județului Ilfov, care la ce-
remonie i-a avut alături 
pe președintele Consiliu-
lui Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, cât și pe subpre-
fectul județului Ilfov An-
drei Scutelnicu.

Conform procedu-
rii, secretarul general al 
orașului Măgurele a in-
dicat numărul consilie-
rilor locali aleși, respec-
tiv 13, validați și prezenți, 
ședința fiind condusă de 
consilierul local decan de 
vârstă și doi consilieri lo-

cali mai tineri.
Conform procedurii, 

reprezentantul Primări-
ei Măgurele, cu atribuție 
de secretar al comunei, 
a prezentat încheierea 
pronunțată de către Ju-
decătoria Cornetu privind 
validarea consilierilor lo-
cali aleși. Prin încheierea 
dată în ședința din came-
ra de consiliu, din data de 
16.10.2020, de către Ju-
decătoria Cornetu, în do-
sarul 12263/1748/2020, 
privind validarea man-
datelor de consilieri, 
instanța a dispus: ”Admi-
te excepția prematurității 
validării mandatului de 
consilieri locali pentru ur-
mătorii supleanți: Udrea 
Mariana, Tudor Cătăli-
na, Săbăroiu Sebastian – 
Ștefan, membri ai Partidu-
lui Social Democrat și Za-
haria Daniel, membru al 
Partidului Național Libe-
ral. Respinge ca prema-
tură validarea mandatu-
lui de consilieri locali pen-
tru următorii supleanți: 
Udrea Mariana, Tudor Că-
tălina, Săbăroiu Sebastian 
– Ștefan, membri ai Par-
tidului Social Democrat și 
Zaharia Daniel, membru 
al Partidului Național Li-
beral. Validează alegerea 
pentru funcția de consi-
lieri locali ai orașului Mă-
gurele următorii candidați 
declarați admiși la ale-
gerile locale din data de 
27.09.2020: Mihai Marius 
Cristian, Anton Liviu Vic-
tor, Slafciu Ionel, Florea 
Dumitru, Andrei Constan-
tin, Tudor Gheorghe, Ior-

dache Marin, Stancu Flo-
rin, Stroe Ștefan, Niculae 
Elena Cristina, toți mem-
bri ai Partidului Național 
Liberal, Rusu Botez Vasile 
Ovidiu, din partea Alianței 
Social Liberală, Stama-
te Cristian și Drăgan Ga-
briel, din partea Alianței 
USR/PLUS. Instanța inva-
lidează alegerea pentru 
funcția de consilier local al 
orașului Măgurele în ceea 
ce îi privește pe Constan-
tin Narcis Cătălin, mem-
bru al Partidului Național 
Liberal, Păun Adrian, Voi-
cu Constantin și Pencu 
Marin, din partea Alianței 
Social Liberală, 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 
îndată 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 domni-
lor Constantin Narcis Că-
tălin, Păun Adrian, Voicu 
Constantin și Pencu Marin, 
consilieri locali declarați 
aleși, ale căror mandate 
au fost invalidate prin pre-
zenta încheiere”. 

În ordine alfabetică, 
consilierii aleși și validați de 
Judecătorie au depus jură-
mântul, cu mâna pe Biblie 
și pe Constituția României. 
După ce Consiliul Local Mă-
gurele s-a constituit legal, 
primarul ales, validat de 

instanță, prin hotărâre de-
finitivă, Narcis Cătălin Con-
stantin, a depus, la rândul 
său, jurământul de credință. 

”Este a doua oară când 
depun jurământul pen-
tru funcția de primar. Cred 
că și a zecea și a douăze-
cea oară dacă ar fi, la fel de 
mari ar fi emoțiile. Este ex-
trem de emoționant și, în 
același timp extrem de res-
ponsabil, să juri că vei fa-
ce ceva pentru comunita-
tea din care ești și pentru 
comunitatea pentru care 
trăiești. Am avut patru ani 
grei, dar în același timp pa-
tru ani frumoși. Patru ani în 
care Măgurele a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, 
în care și-a construit o echi-
pă din fiecare locuitor pe 
care îl are. Patru ani în care 
Măgurele a devenit un oraș 
frumos, european, dar un 
oraș în care mai sunt foarte 
multe lucruri de făcut. Es-
te clar că ne-ar fi plăcut să 
facem în trei-patru ani ce-
ea ce era necesar pentru fi-
ecare locuitor din localita-
te. Dar în același timp es-
te foarte greu să faci lucru-
rile care nu s-au făcut în ul-
timii 50 de ani, să le rezolvi 
în doar patru ani. Știu toa-
te problemele, știm ce pro-
iecte trebuie să mai imple-
mentăm și vreau să spun 
că sunt sigur că împreună 
cu echipa din primărie și 
cu noua echipă de consili-
eri vom reuși să ducem mai 
departe proiectele începu-
te, să începem proiecte și 
mai frumoase și poate la fel 
de importante, sau mai im-
portante ca cele care astăzi 

sunt în derulare. Vreau să 
mulțumesc echipei de con-
silieri, care tot timpul a fost 
alături de comunitate, de 
proiectele bune, alături de 
mine. Vreau să fac apel la 
cei care au venit în consiliu 
acum, să își iubească orașul 
și să facă echipă cu consili-
erii locali, uitând de culoa-
rea politică. Să facă echi-
pă cu mine, cu omul Nar-
cis, cu cetățeanul Narcis 
și în al doilea rând cu pri-
marul Narcis. Avem o ma-
re responsabilitate. Pe lân-
gă marile proiecte de in-
frastructură pe care tre-
buie să le implementăm, 
unde o să cerem și spriji-
nul Consiliului Județean, 
și mulțumesc mult dlui. 
președinte al CJI care as-
tăzi este lângă noi, avem 
multe proiecte de im-
plementat care se refe-
ră la resursa umană. Ma-
rea noastră datorie este să 
creștem niște generații so-
lide și sănătoase, pe mâini-
le cărora să lăsăm orașul. 
Sunt sigur că ați înțeles 
mesajul meu, sunt convins 
că în fiecare clipă, la fieca-
re vot și la fiecare ședință, 
vom avea acest jurământ 
în minte și în același timp 
sunt sigur că prin resursa 
umană pe care o avem as-
tăzi, vom reuși să facem 
niște proiecte de excepție. 
Îi mulțumesc lui Dumne-
zeu că am reușit să facem 
atâtea lucruri până acum 
și îl rog să ocrotească atât 
orașul nostru, cât și județul 
Ilfov!”, a spus la finalul ce-
remoniei, primarul reales 
al orașului Măgurele.

Primarul reales al oraşului Măgurele 

promite noi proiecte de excepţie


