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   Ionela CHIRCU

În cadrul ședinței care a 
avut loc în Sala de Consiliu 
a Primăriei Găneasa, au fost 
validați 15 consilieri, dintre ca-
re, 10 de la PNL, 3 de la PMP 
și 2 de la PSD. La ceremonie 
au fost prezenți toți noii consi-
lieri, mai puțin Ioan Brânzei, la 
care era o problemă cu invali-
darea. „Constatăm că sunt în-
deplinite prevederile articolu-
lui 161 aliniatul 1 din OUG 57 
cu privire la numărul de consi-
lieri care au fost aleși, validați 
și prezenți. Scopul ședinței de 
astăzi este constituirea Consi-
liului Local al Comunei Gănea-
sa. Pe ordinea de zi avem, la 
punctul I, jurământul consilie-
rilor locali și, la punctul II, de-
punerea jurământului domnu-
lui primar”, a explicat prefec-
tul.   

Cine sunt noii 
consilieri locali
Decanul de vârstă ales și 

validat Petre Iordan a preluat 
conducerea ședinței, alături de 
consilierii Costinel Preda și Gigi 
Zoicăreanu. Au fost validați ur-
mătorii consilieri: 

Din partea Partidului 
Național Liberal (PNL) - Milita-
ru Mircea, Burcea Marian, Pe-
tre Iordan, Ispilante Ionel, Roșu 
Florin, Preda Costinel, Ungurea-
nu Gabriel, Druică Nicolae, Zo-
icăreanu Gigel, Modoi Crăciun.

Din partea Partidului 
Mișcarea Populară (PMP) – Ni-
colae Claudiu Răzvan, Căldăra-
ru Ioniță, Vasile Nelu.

Din partea Partidului So-
cial Democrat – Dumitru Doru 
și Brânzei Ioan, candidatul lip-
să care va depune jurământul 
când se vor lămuri lucrurile. 

În ordine alfabetică, fieca-
re consilier și-a depus jurămân-
tul. „Jur să respect Constituția 
și legile țării și să fac cu bună 
credință tot ceea ce stă în pu-
terile și priceperea mea pentru 
binele locuitorilor comunei Gă-
neasa! Așa să îmi ajute Dum-
nezeu”, au spus consilierii PNL, 
Mircea Militaru, în jurământul 
de credință. 

Constituirea Consiliului Lo-
cal a fost urmată de valida-
rea alegerii pentru funcția de 
primar a comunei Găneasa, a 
domnului Marin Tudor, candi-
dat al Partidului Național Li-
beral. Primarului i-a fost adu-
să la cunoștință dispoziția arti-
colului 150 din nr. 57/2019 re-
feritoare la obligativitatea de-
punerii jurământului. „Sun-
tem trei partide aici. Îmi pare 
rău că nu este și al 15-lea pre-

zent. Vreau să înțelegem oda-
tă pentru totdeauna că am de-
pus un jurământ pentru bine-
le comunității. Din moment ce 
am depus un jurământ pentru 
binele comunității, trebuie să 
lăsăm deoparte invidia și ran-
chiuna. Să nu existe dușmănie 
între noi! Alegerile au fost în in-
teresul cetățeanului. Rog Con-
siliul Local să ne acorde spri-
jinul pentru binele comunității! 
Îi mulțumim domnului prefect 

și domnului subprefect că au 
avut bunăvoința să se deplase-
ze în comuna noastră, în Gă-
neasa, pentru ca noi să depu-
nem jurământul! Cer de la fi-
ecare consilier, în numele sta-
tului, în numele comunității, să 
respectăm instituția Primăriei 
Comunei Găneasa”, a spus pri-
marul Marin Tudor, după ce a 
depus jurământul de credință. 

Prefectul a subliniat nevo-
ia de comuniune pentru im-

plementarea proiectelor ca-
re vor duce la dezvoltarea co-
munei Găneasa. „Așa cum  
le-am spus și celorlalți consilieri 
aleși în alte comune, oamenii 
au investit în dumneavoastră 
încredere și speranță. Oamenii 
v-au ales ca să-i reprezentați 
cu onoare în această localita-
te. De dumneavoastră depinde 
dezvoltarea comunității, pe vi-
itor. De dumneavoastră depin-
de să faceți o echipă și tot ce-
ea ce veți face să faceți pen-
tru binele comunității. Oame-
nii așteaptă de la dumneavoas-
tră să-i reprezentați și să nu-i 
dezamăgiți. În tot ceea ce veți 
face, să aveți în gând jurămân-
tul pe care l-ați depus. Sunt 
puține cuvinte, dar în aceste 
cuvinte este prinsă esența în-
tregii activități pe care dum-
neavoastră o desfășurați. Sunt 
convins că veți face tot cea ce 
stă în puterile dumneavoas-
tră pentru a veni în sprijinul 
cetățenilor. Vă felicit pe toți! 
A fost o competiție electora-
lă. Acum între dumneavoas-
tră va trebui să rămână doar o 
competiție în ceea ce privește 
proiectele. Să veniți cu proiec-
te pe care să le discutați împre-
ună și să găsiți o soluție pentru 
fiecare din aceste proiecte, ast-
fel încât comunitatea să se dez-
volte, nivelul de trai să crească, 
nivelul de siguranță să fie cel 
așteptat și cetățenii să vă rea-
leagă atunci când va veni mo-
mentul să facă un bilanț a cea 
ce ați realizat pentru ei”, a spus 
prefectul Daniel Zamfir.

GĂNEASA. PRIMARUL MARIN TUDOR ȘI-A PRELUAT MANDATUL:

„Rog Consiliul Local să ne acorde  
sprijinul pentru binele cetățenilor!”

Marin Tudor, primarul ales al comunei Găneasa, 
a depus, de Sfântul Dumitrie, Izvorâtorul de Mir, 
jurământul și și-a preluat noul mandat, alături de 
consilierii locali. Noul Consiliu Local Găneasa a 
fost constituit legal pe 26 octombrie, în prezența 
prefectului județului Ilfov, Daniel Zamfir, în cadrul 
unei ședințe festive de învestire. 

“Am depus un 
jurământ pentru binele 
comunității

Marin Tudor
primarul comunei Găneasa

“De dumneavoastră 
depinde dezvoltarea 
comunității”

Daniel Zamfir
prefectul Județului Ilfov


