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Daniel Tudorel Zamfir, 
prefectul județului Ilfov, 
a anunțat că în conformi-
tate cu prevederile OUG 
57/2019 cu modificările 
și completările ulterioa-
re a emis Ordinul Prefec-
tului nr. 604/03.11.2020, 
prin care a convocat con-
silierii locali aleși la ce-
remonia de constituire a 
CL al comunei Nuci. Pre-
fectul a mai anunțat că îi 
are alături pe subprefec-
tul Andrei Postelnicu și pe 
preoții comunei, care au 
început evenimentul cu o 
slujbă religioasă. 

Secretarul general 
al UAT Nuci a anunțat, 
la solicitarea prefectu-
lui Daniel Tudorel Zam-
fir, că la alegerile din 27 
septembrie 2020 au fost 
declarați aleși 11 consili-
eri locali, din care 10 au 
fost validați, la ședință fi-
ind prezenți 10 consilieri. 

Conform procedurii, 
reprezentantul Primări-
ei Nuci cu atribuții de se-

cretar general a dat citi-
re ordinului prefectului și 
a anunțat că ședința este 
condusă de consilierul lo-
cal, decan de vârstă, Radu 
Gheorghe, cu ajutorul a 
doi consilieri tineri, respec-
tiv Dima Adrian Valentin și 
Nica George Florin.

Conducerea ședinței 
a fost preluată de consi-
lierul decan de vârstă, iar 
secretarul general al UAT 
Nuci a prezentat încheie-
rea pronunțată de către 
Judecătoria Buftea pri-
vind validarea consilierilor 
locali aleși. Prin încheie-
rea dată în ședința din ca-
mera de consiliu, din data 
de 20.10.2020, de către 
Judecătoria Buftea, în do-
sarul 27344/94/2020, pri-
vind validarea mandatelor 
de consilieri, instanța a 
dispus: ”În baza art. 114 
din O.U.G. nr. 57/2019 ac-
tualizată, validează man-
datele următorilor con-
silieri locali ce intră în 
componența Consiliu-

lui local al Comunei Nuci: 
Ioniță Aurelian, Manea Ni-
colae-Doru, Simion Cristi-
an, Ileana Constantin, 
Nae Ștefan, Petcu Vasile, 
Nica George-Florin, Dima 
Adrian-Valentin, Șerpescu 
Fănel, Radu Gheorghe. 
Invalidează, ca urmare a 
declarației de renunțare, 
mandatul domnului Vasile 
Georgel. Validarea man-
datului membrului suple-
ant, Micu Marian, va fi so-
licitată în termen de 10 
zile de la data rămânerii 
definitive a încheierii de 
invalidare a mandatului 
consilierului local declarat 
ales. Prezenta hotărâre se 
va comunica Prefectului 
Județului Ilfov și Secreta-
rului General al UAT Nuci 
și persoanelor pentru ca-
re s-a invalidat mandatul. 
Cu drept de apel în ter-

men de 3 zile de la co-
municare către persoa-
nele interesate. Cere-
rea de apel se va depu-
ne la Judecătoria Buftea, 
în situația exercitării că-
ii de atac. 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 depus 
jurământul, cu mâna pe 
Biblie și pe Constituția Ro-
mâniei. După ce Consiliul 
Local Nuci s-a constitut 
legal, a fost citită hotărâ-
rea civilă prin care a fost 
validat de instanță prin 
hotărâre definitivă man-
datul de primar al domnu-
lui Vasile Georgel. Aces-
ta a depus, la rândul său, 
jurământul de credință. 

În final, consilierilor locali 
și primarului ales li  s-au 
adus la cunoștință preve-
derile legii 161 și preve-
derile legale privind con-
flictul de interese 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 Nuci, la propunerea 
primarului sau a consili-
erilor locali, viceprimarul 
comunei.

După depunerea jură-
mântului, primarul Geor-
gel Vasile a declarat că 
a depus jurământul pen-
tru cel de-al șaselea man-
dat și a subliniat că nu 
a intrat în rutină sau a 
obosit. ”Din contră, am 
mai multe cunoștințe și 
promit că voi rămâne 
același om, voi folosi toa-
te cunoștințele și pricepe-
rea mea pentru locuitorii 
comunei Nuci. Mulțumesc 
domnului prefect pentru 
prezență și îmi doresc din 
tot sufletul ca după alege-
rile din 6 decembrie să ne 
vedem în aceași formație. 
Avem cunoștințe, avem 
experiență, cunoaștem 

problemele cetățenilor și 
numai împreună le putem 
rezolva. Doamne ajută!”, 
a declarat primarul reales 
al comunei Nuci.

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Tudorel Zamfir, 
a subiniat importanța ce-
remoniei pentru consilie-
rii locali aleși, pentru pri-
mar, dar mai ales pentru 
comunitate. 

”Oamenii v-au ales și 
au investit în dvs. mul-
tă încredere și în același 
timp speranță că veți face 
tot ceea ce ține de pute-
rile dvs. pentru binele lo-
cuitorilor acestei comune. 
Sunt convins că împreună 
cu dl. primar veți duce la 
îndeplinire toate proiecte-
le începute și toate proiec-
tele pe care împreună le 
veți crea, le veți susține și 
le veți duce la bun sfârșit. 
Aveți o comună frumoasă 
care nu este alterată de o 
dezvoltare necontrolată. 
Aveți șansa să păstrați o 
mare parte dintre tradițiile 
pe care le avem noi în zo-
na aceasta și sunt con-
vins că în următorii patru 
ani veți avea în gând ju-
rământul pe care l-ați de-
pus și veți munci în folo-
sul cetățenilor”, a precizat 
prefectul județului Ilfov. 

Primarul comunei Nuci, la cel de-al șaselea mandat
 Vasile Georgel: ”Nu am intrat în rutină. Nu am obosit. Din contră, am 

mai multe cunoștinte și promit că voi rămâne același om”
Consilierii aleși în comuna Nuci la alegerile locale 
din 27 septembrie 2020 au fost convocați, joi, 5 
noiembrie, prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, 
pentru ceremonia de constituire a Consiliului 
Local Nuci.
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