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Cristina NEDELCU

”În conformitate cu preve-
derile Ordonanței de Urgență 
nr. 57/2019 cu modificări-
le și completările ulterioare, 
am emis Ordinul Prefectului 
nr. 571/28.10.2020, prin care  
v-am convocat la ceremonia de 
constituire a Consiliului Local 
al orașului Buftea”, a anunțat, 
în deschiderea evenimentului, 
Daniel Tudorel Zamfir, prefectul 
județului Ilfov. 

Secretarul general al UAT 
Buftea, Liliana Mihaela Anghel, 
a anunțat că în oraș au fost 
aleși 19 consilieri locali, din ca-
re au fost validați 15 consilieri, 
la ceremonie fiind prezenți 15 
consilieri. Secretarul general al 

UAT Buftea a mai informat că 
nu a existat nicio cerere pentru 
depunerea jurământului online.

Oaspeți de seamă  
la ceremonie

Prefectul Daniel Tudorel 
Zamfir a anunțat că evenimen-
tul a fost onorat și cu prezența 
președintelui CJ Ilfov, Hubert 
Thuma, a subprefectului Andrei 
Scutelnicu și a șefului de cabinet 
al președintelui CJ Ilfov, George 
Tuță. De asemenea, la ceremo-
nie au participat și preoții paro-
hiilor din Buftea. 

Conform procedurii, repre-
zentantul Primăriei Buftea cu 
atribuții de secretar general a 
dat citire ordinului prefectului și 

a anunțat că ședința este con-
dusă de consilierul local, decan 
de vârstă, Romanescu Constan-
tin, asistat de doi dintre cei mai 
tineri consilieri, respectiv Iordan 
Alexandru și Burtea Andreea. 
Decanul de vârstă al consilierilor 
locali din orașul Buftea a preluat 
conducerea ședinței și a anunțat 
că, înainte de validarea manda-
telor  de consilieri de către Ju-
decătoria Buftea, au fost depu-
se la Secretariatul orașului Buf-
tea patru declarații de renunțare 
la mandate, motiv pentru care 
mandatele acestora au fost in-
validate urmând a fi validați 
supleanții acestora. 

Secretarul general al ora
șului Buftea, Liliana Mihae-
la Anghel, a prezentat înche-
ierea pronunțată de către Ju-
decătoria Buftea privind vali-
darea consilierilor locali aleși. 
Prin încheierea dată în ședința 
din camera de consiliu, din da-
ta de 19.10.2020, de către Ju-
decătoria Buftea, în dosarul 
27386/94/2020, privind vali-
darea mandatelor de consili-
eri, instanța a dispus: ”În te-
meiul art. 114 alin. 1 și 2 din 
Codul administrativ (O.U.G. nr. 
57/2019), validează mandate-
le de consilier local al orașului 
Buftea, județul Ilfov, ale urmă-
torilor candidați declarați aleși: 
1. Vaida Gheorghe Alexandru 
(Partidul Național Liberal); 2. 
Țopai Emilian (Partidul Național 
Liberal); 3. Romanescu Con-
stantin (Partidul Național Li-
beral); 4. Marin Doinița (Parti-
dul Național Liberal); 5. Stan-
ciu Tănase (Partidul Național 
Liberal); 6. Gresoiu Nicușor
Cosmin (Partidul Național Libe-
ral); 7. Burtea Andreea (Partidul 
Național Liberal); 8. Ciocoi Pau-
la (Partidul Național Liberal); 
9. Boca MariaGeovana (Parti-
dul Național Liberal); 10. Mirea 

MonicaElena (Partidul Național 
Liberal); 11. Dumitru Constan-
tin-Florin (Partidul PRO Româ-
nia); 12. Iordan Alexandru (Par-
tidul PRO România); 13. Costa-
che Marin (Partidul Social De-
mocrat); 14. Tobă Bogdan (In-
dependent); 15. Cojocariu Mihai 
(Independent). 

În ordine alfabetică, consilie-
rii aleși și validați de Judecătorie 
au depus jurământul, cu mâna 
pe Biblie și pe Constituția Româ-
niei. După ce Consiliul Local Buf-
tea sa constitut legal, a fost citi-
tă hotărârea civilă prin care a fost 
validat de instanță prin hotărâre 
definitivă mandatul de primar al 
domnului Gheor ghe Pistol, ales 
din partea Partidului Național Li-
beral. Acesta a depus, la rândul 
său, jurământul de credință. 

”Ne vom strădui 
să facem față 

tuturor așteptărilor 
buftenilor”

Primarul reales al orașului 
Buftea, Gheorghe Pistol,  a fost 
invitat să adreseze câteva cuvin-
te consiliului local. 

”Faptul că ne aflăm astăzi 
aici, la depunerea jurământu-
lui atât de către Consiliul Lo-
cal, cât și de către subsemna-
tul, în calitate de primar, de-
monstreză că acordăm o atenție 
deosebită acestui jurământ și 
înțelegem semnificația lui. Sa fi-
nalizat un mandat și începe un 
alt mandat. De aceea, vreau să 
mulțumesc domnului vicepri-
mar, drei. administrator public, 
dnei. secretar, consilierilor lo-
cali cu care am avut o colabo-
rare foarte bună. Primăria Buf-
tea este o instituție formată din 
profesioniști, iar dacă în acești 
patru ani de zile sau întâmplat 
lucruri bune, lucruri frumoase, li 

se datorează și dânșilor. Vreau 
să mulțumesc tuturor angajaților 
Primăriei Buftea pentru profesi-
onalism, pentru că au înțeles că 
suntem în serviciul acestui oraș. 
Vreau să le mulțumesc bufteni-
lor pentru că dânșii sunt cei mai 
importanți parteneri ai noștri. 
Vreau să le mulțumesc celor care 
mau susținut și le promit că nu 
îi voi de dezamăgi. Vreau să le 
mulțumesc tuturor buftenilor ca-
re au venit la vot și să le transmit 
celor care nu au votat, chiar da-
că sunt un reprezentant al unui 
partid, voi rămâne același pri-
mar al tuturor buftenilor. Vreau 
să vă asigur pe toți că eu, împre-
ună cu CL și cu echipa din Pri-
măria Buftea, ne vom strădui să 
facem față tuturor așteptărilor 
buftenilor și să punem în prac-
tică, punct cu punct, din fieca-
re angajament pe care ni lam 
luat în aceste campanii pe ca-
re leam avut. Dar ar fi bine să 
facem tot ceea ce ne stă în pu-
terea și priceperea noastră pen-
tru binele orașului Buftea. Fap-
tul că la această învestire parti-
cipă domnul președinte al CJ Il-
fov, nouă, buftenilor și Primăriei 
Buftea, ne dă garanția că dezvol-
tarea orașului nostru va fi spriji-
nită în continuare de CJ. Mai ales 
că dânsul a venit însoțit de dl. 
George Cristian Tuță, care vine 
cu un bagaj de cunoștințe impor-
tant de la Ministerul Dezvoltării. 
Vreau să mulțumesc și sunt sigur 
că relația dintre Primăria Buftea 
și Consiliul județean va fi una bu-
nă, bazată pe respect, colaborare 
și dialog. Mulțumesc și dlui. pre-
fect pentru învestirea de astăzi și 
vreau să îl asigur de toată apre-
cierea Primăriei Buftea, pentru 
rigurozitatea de care dă dovadă 
și profesionalismul în conduce-
rea Prefecturii. Ar fi bine să fim 
cu toții, mereu, așa uniți, pentru 
că trecem peste o perioadă grea 

și numai uniți putem să reușim. 
Dumnezeu să ne ajute!”, a spus 
primaul Gheorghe Pistol. În final 
sfinții părinți au rostit alături de 
întreaga asistență ”Tatăl Nostru” 
și au cântat ”La mulți ani!”. 

Consilierilor locali și pri-
marului reales li s-au adus la 
cunoștință prevederile Legii 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței 
și exercitarea deminităților pu-
blice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
precum și prevederile legii pri-
vind conflictul de interese și re-
gimul incompatibilităților pentru 
aleșii locali.

Potrivit prevederilor nou-
lui Cod Administrativ, în prima 
ședință a Consiliului Local, prin 
vot secret, cu majoritate absolu-
tă, se va alege din rândul mem-
brilor Consiliului Local Buftea 
la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali, viceprimarul 
orașului.

LA BUFTEA, ÎNDEMN LA UNITATE ȘI PROFESIONALISM

Gheorghe Pistol promite că va rămâne  
același primar al tuturor buftenilor

Consilierii aleși în orașul Buftea la alegerile locale 
din 27 septembrie 2020 au fost convocați, luni, 
2 noiembrie, la sediul Primăriei orașului Buftea, 
prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, pentru 
ceremonia de constituire a Consiliului Local Buftea.


