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Conform procedurii, 
reprezentantul Primăriei 
Petrăchioaia cu atribuție 
de secretar general a 
anunțat că la nivelul CL al 
comunei Petrăchioaia au 
fost aleși 13 consilieri lo-
cali, validați fiind 13 con-
silieri, prezenți la ședință 
au fost 11 și au fost în-
registrate 2 cereri pen-
tru depunerea jurământu-
lui online. În consecință, 
prefectul județului Ilfov, 
Daniel Tudorel Zamfir, a 
anunțat că sunt astfel în-
deplinite prevederile art. 
116, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 și ședința poa-
te continua, alături fiind 
subprefectul Andrei Scu-
telnicu. 

Conform procedurii, 
secretarul general al UAT 
Petrăchioaia a anunțat că 
ședința este condusă de 
consilierul local, decan de 
vârstă, Viorel Gliga, asis-
tat de doi dintre cei mai 
tineri consilieri Drumea 
Mădălin Florin și Nicolae 

Marin.
Conducerea ședinței 

a fost preluată de con-
silierul decan de vâr-
stă, iar secretarul gene-
ral al comunei Petrăchioa-
ia a prezentat încheierea 
pronunțată de către Ju-
decătoria Buftea privind 
validarea consilierilor lo-
cali aleși. Prin încheierea 
dată în ședința din came-
ra de consiliu, din data de 
20.10.2020, de către Ju-
decătoria Buftea, în do-
sarul 27168/94/2020, pri-
vind validarea mandate-
lor de consilieri, instanța 
a dispus: ”Admite sesiza-
rea Secretarului General 
al Comunei Petrăchioaia. 
Validează mandatele con-
silierilor locali declarați 
aleși, astfel: Ghiță Vasili-
că Iulian, Sanda Nicolae, 
Gliga Viorel, Drumea Mă-
dălin Florin, Vasilică Mir-
cea, Neagu Ștefan, Marin 
Dumitru, Nicolae Marin, 
Sandu Viorel, Toma Flo-
rentin, din partea Partidu-

lui Național Liberal. Vali-
dează mandatele consilie-
rilor locali declarați aleși, 
astfel: Mitruț Stelian, Ol-
tean Cristian George, din 
partea Partidului Mișcarea 
Populară. Validează man-
datul consilierului local 
declarat ales Ioniță Dumi-
tru, din partea Partidului 
Social Democrat. Prezen-
ta încheiere se comuni-
că, de îndată, Prefectului 
Județului Ilfov și Secre-
tarului General al Comu-
nei Petrăchioaia. Cu drept 
de apel în termen de 3 zi-
le de la comunicare, ce-
rerea de apel urmând a 
se depune la Judecăto-
ria Buftea. Pronunțată as-
tăzi, 20.10.2020, prin pu-
nerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea 
grefei instanței”.

În ordine alfabetică, 
consilierii aleși și validați 
de Judecătorie au de-
pus jurământul, cu mâna 
pe Biblie și pe Constituția 
României. După ce Con-
siliul Local Petrăchioa-
ia s-a constitut legal, a 
fost citită hotărârea civi-
lă prin care a fost validat 
de instanță prin hotărâ-
re definitivă mandatul de 
primar al domnului Mihai 
Dobre. Acesta a depus, 
la rândul său, jurământul 

de credință. În final, con-
silierilor locali și primaru-
lui reales li s-au adus la 
cunoștință prevederile le-
gii privind conflictul de in-
terese pentru aleșii locali.

Potrivit prevederilor 
noului Cod Administrativ, 
în prima ședință a Con-
siliului Local, prin vot se-
cret, cu majoritate abso-
lută, se va alege din rân-
dul membrilor Consiliului 
Local Petrăchioaia, la pro-
punerea primarului sau a 
consilierilor locali, vicepri-
marul comunei.

Primarul Mihai Do-
bre a mulțumit consilie-
rilor locali pentru efortul 
depus în campania pentru 
câștigarea alegerilor. Edi-
lul reales a adăugat că își 
dorește un mandat liniștit, 
fără probleme. 

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zamfir, 
i-a felicitat atât pe consili-
eri, cât și pe primar: ”As-
tăzi, ați depus un jură-
mânt. O să vă rog ca în-
treaga dvs. activitate să fie 
guvernată de acest jură-
mânt. Acum reprezentați 
o echipă care trebuie să 
lupte pentru interesele 
comunității, pentru inte-
resele locuitorilor comunei 
Petrăchioaia. Campanii-
le electorale trec, vor ve-

ni altele. Să nu uitați că în-
totdeauna oamenii vor fa-
ce un bilanț și se vor gân-
di la tot ceea ce ați promis 
în campanie și la tot ceea 
ce ați realizat de-a lungul 
timpului. Sunt convins că 
veți fi o echipă alături de 
primar și veți face tot ceea 
ce ține de dvs. pentru bi-
nele locuitorilor. De astăzi, 

aveți un scop foarte im-
portant: să veniți în spri-
jinul cetățenilor! Nu uitați 
că în primul rând sunteți 
cetățean, vecin, rudă cu 
cineva de aici și împreună 
trebuie să faceți numai bi-
ne. Atunci când vă gândiți 
la proiecte, susțineți pro-
puneri, să vă gândiți și la 
binele celorlalți!”

La Petrăchioaia, primarul dorește 
un mandat liniștit, fără probleme
Consilierii aleși în comuna Petrăchioaia la 
alegerile locale din 27 septembrie 2020 
au fost convocați, vineri, 30 octombrie, 
prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, 
pentru ceremonia de constituire a 
Consiliului Local Petrăchioaia.
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