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Daniel Tudorel Zamfir, 
prefectul județului Ilfov, a 
anunțat că scopul întâlnirii 
îl reprezintă constituirea 
CL al comunei Dobroești. 
Prefectul a mai anunțat că 
îl are alături și pe subpre-
fectul Andrei Postelnicu. 
Secretarul general al co-
munei Dobroești a preluat 
cuvântul anunțând că au 
fost aleși 17 consilieri lo-
cali, fiind validați 15 con-
silieri, iar la ceremonie au 
fost prezenți 10 consilieri 
locali.  

Conform procedurii, 
reprezentantul Primări-
ei Dobroești cu atribuție 
de secretar a dat citi-
re ordinului prefectului și 
a anunțat că ședința es-
te condusă de consilie-
rul local, decan de vârstă,  
Florentina Țăpîrdea, cu 
ajutorul celor doi consili-
eri tineri, Valentin Encu-
lescu și Alexandru Dumi-
tru.

Conducerea ședinței 
a fost preluată de con-
silierul decan de vâr-
stă, iar secretarul gene-
ral al comunei Dobroești 
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 12274/1748/2020, 
privind validarea man-
datelor de consilieri, 
instanța a dispus: ”Vali-
dează mandatele consili-
erilor locali: Văduva Du-
mitru, Țăpîrdea Florenti-
na, Minciună-Peter Dumi-
tru, Bojan Ionuț-Ștefan, 
Dumitru Alexandru, En-
culescu Alexandru, Costa-
che Mihai, Cojanu Ștefan-
Aurelian, Radu Mari-
an, Enculescu Silviu-Iuli-
an, Ivan Alexandru-Doru, 
Ivan Florin-Brăduț, En-
culescu Valentin-Marian, 
Florea Valentin, Nicolae 
Răzvan-Cătălin, pentru 
Comuna Dobroești. Ia act 
de declarația de renunța-
re la mandatul de consili-
er local formulată de Con-
du Ștefan și Stoica Gheor-
ghe. Invalidează man-
datul de consilier local al 
numiților Condu Ștefan 
și Stoica Gheorghe. Res-
pinge în rest cererea ca 
prematur formulată. Cu 

drept de apel în 3 zile de 
la comunicare. Cererea de 
Apel se depune la Judecă-
toria Cornetu”.

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 Dobroești s-a 
constitut legal, a fost ci-
tită hotărârea civilă prin 
care a fost validat de 
instanță prin hotărâre de-
finitivă mandatul de pri-
mar al domnului Valentin 
Condu. 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 Dobroești, la pro-
punerea primarului sau a 
consilierilor locali, vicepri-
marul comunei.

Primarul Valentin Con-
du a dorit să menționeze 
că deși are experiență 
în depunerea jurămân-
tului de primar, această 
ședință, de această dată, 
este cu totul altfel. ”Re-
simt întreaga responsabi-
litate care îmi revine. Îmi 
doresc ca împreună cu cei 
aleși în CL să facem tot 
ceea ce ține de noi pentru 
binele comunei. Tot ceea 
ce înseamnă divergențe 
politice să fie lăsate în ur-
mă și să avem capacita-
tea să trecem peste tot 
ceea ce ne desparte, ast-
fel încât să recuperăm ul-
timii ani pierduți. Sper ca 
de această dată să avem 
stabilitatea necesară care 
să ne permită să constru-
im și să ne facem dato-
ria față toți cei care  ne-au 
ales și ne-au desemnat 
reprezentanți. Vă asigur 
de întreaga cooperare și 
disponibilitate în ceea ce 
privește administrarea co-
munei Dobroești”, a de-
clarat Valentin Condu.

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zamfir 
i-a felicitat pentru alegerea 
în funcție pe consilieri și pe 
primarul reales. ”Oamenii 

v-au învestit cu multă în-
credere și speranță. Astăzi 
ați depus un jurământ pe 
care vă rog să nu îl uitați 
atâta timp cât veți exerci-
ta o funcție ca cea pe care 
o exercitați acum. Această 
încredere și speranță vine 
odată cu obligația pe care 
v-au transmis-o cetățenii 
pentru a-i reprezenta cu 
onoare. Sunt convins că, 
împreună cu domnul pri-
mar și cu toți ceilalți colegi 
și cei care vor veni pen-
tru locurile lăsate astăzi 
libere, veți face echipă și 
veți lucra pentru binele și 
interesul cetățenilor care 
 v-au ales. O să vă rog să 
vă gândiți ce ați fi așteptat 
dvs. ca cetățeni de la cei 
care ar fi fost aleși sau, 
de-a lungul timpului, ce 
ați așteptat de la cei care 
au ocupat funcțiile pe ca-
re le ocupați acum. De fi-
ecare dată să vă gândiți și 

la acest lucru, pentru că 
așa vă veți da seama ce ar 
putea să aștepte cetățenii 
de la dvs. Sunt convins că 

aveți multă experiență, 
unii ați mai ocupat aces-
te funcții și, cu siguranță, 
nu veți precupeți niciun 

efort pentru a vă ridica 
la înălțimea așteptărilor 
cetățenilor”, a spus pre-
fectul.  

La Dobroeşti, o echipă pentru 
binele şi interesul cetăţenilor
Consilierii aleși în comuna Dobroești la 
alegerile locale din 27 septembrie 2020 
au fost convocați, joi, 29 octombrie, prin 
Ordinul Prefectului județului Ilfov, pentru 
ceremonia de constituire a Consiliului 
Local Dobroești.
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