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Activitatea s-a 
desfășurat la sediul Pri-
măriei 1 Decembrie, în 
prezența subprefectului 
județului Ilfov, Anghel Ena-
che și a consilierilor locali 
aleși, validați de Judecă-
toria Cornetu. Alina Paras-
chiv, reprezentantul Primă-
riei cu atribuție de secre-
tar al comunei a dat citi-
re ordinului prefectului și a 
anunțat decanul de vârstă, 

în persoana domnului Pe-
tre Eugen Gamonte (PNL). 
Ajutorul domniei sale, din-
tre consilierii tineri, a fost 
desemnat Marinel Bogdan 
Floreanu (PNL).

Întreaga activitate s-a 
desfășurat în sistem mixt, 
cu o parte dintre consili-
eri în sală și câțiva dintre 
ei în, direct, online. În or-
dine alfabetică, cei 15 con-
silieri aleși și validați de Ju-

decătorie au depus jură-
mântul, cu mâna pe Bi-
blie și pe Constituția Ro-
mâniei - Liliana Mirela Ale-
cu (PNL), Mihai Angheli-
na (PMP), Florin Baran-
ga (PSD), Gheorghiță Bria 
(PNL), Romeo Mihail Cris-
tea (PMP), Robert Florin 
Feraru (PNL), Bogdan Ma-
rinel Floreanu (PNL), Pe-
tre Eugen Gamonte (PNL), 
Camelia Hartac (PNL), Vi-
orel Mihai Hațegan (PNL), 
Elena Iuga (PNL), Adrian 
Oană (PMP), Florin Adri-
an Potcoveanu (PNL), Ilie 
Stan (PSD) și Cristina Tă-
nase (Partidul PRO Româ-
nia).

După ce Consiliul Lo-
cal 1 Decembrie s-a con-
stitut legal, primarul ales, 
validat de instanță, prin 

hotărâre definitivă, Pe-
tre Gheorghe, a depus, 
la rândul său, jurământul 
de credință, de asemenea 
în varianta online, edilul 
aflându-se în spital. Edilul 
a mulțumit, din nou, celor 
care l-au votat și a dat asi-
gurări că va rămâne o per-
soană responsabilă față de 
toți locuitorii comunei, iar 
lucrurile bune și frumoase 
începute în localitate vor 
continua.

Potrivit prevederilor 
noului Cod Administrativ, 
în prima ședință a Consiliu-
lui Local, prin vot secret, cu 
majoritate absolută, se va 
alege din rândul membrilor 
Consiliului Local 1 Decem-
brie, la propunerea prima-
rului sau a consilierilor lo-
cali, viceprimarul comunei.

Primarul din 1 Decembrie a depus jurământul, 
on line, din spital

Joi, 22 octombrie, de la ora 12.00, au 
fost convocați prin ordin al prefectului 
județului Ilfov, consilierii aleși în comuna 
1 Decembrie la alegerile locale din 27 
septembrie 2020, pentru ceremonia de 
constituire a Consiliului Local 1 Decembrie.
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