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Potrivit deciziei Jude-
cătoriei Cornetu, toți cei 
15 consilieri locali au fost 
validați, iar la ceremonia 
de preluare a mandatelor 
au fost prezenți toți. Deca-
nul de vârstă ales să con-
ducă ședința a fost Ileana 
Georgeta Stanca, iar ”aju-
toarele” domniei sale, pri-
mii doi cei mai tineri con-
silieri locali, au fost Maria 
Veronica Ghiță și George 
Marian Fălan. În ordine 
alfabetică, după ce a fost 
citită decizia Judecătoriei, 

consilierii au fost invitați 
să depună jurământul de 
credință, cu mâna pe Bi-
blie și pe Constituția Ro-
mâniei.

Astfel, noul Con-
siliul Local Vidra are 
în componență urmă-
torii consilieri locali: 
Gheorghiță Andrei (PNL), 
Marius Nicușor Baron 
(PNL), Liviu Biliboc-Flo-
rea (PNL), Florin Ciorap 
(PNL), Răzvan Florian Dan 
(PNL), Cristinel Claudiu 
Dumitrescu (PNL), Geor-

ge Marian Fălan (PNL), 
Maria Veronica Ghiță 
(PMP), Vlad Ștefan Ma-
rin (PSD), Constantin Ma-
rinescu (PSD), Emil Cris-
tinel Mihai (PNL), Danie-
la Nae (PMP), Ion Necul-
cea (PNL), George Oprea 
(PNL) și Ileana Georgeta 
Stancu (PNL).

După constituirea CL 
Vidra, în fața noilor con-
silieri locali, primarul ales 
cu 67,30% dintre voturi-
le celor care s-au prezen-
tat la urne în Vidra acum 
o lună de zile, candidatul 
Partidului Național Liberal, 
Marian Tudor, a depus, la 
rândul său, jurământul de 
credință. Edilul a mulțumit, 
din nou, celor care l-au vo-
tat, apreciind acest lucru 
drept o confirmare a faptu-
lui că ceea ce a făcut dom-
nia sa în ultimii patru ani 
a fost bine! ”Vă promit că, 
în continuare, voi face tot 
ceea ce ține de mine pen-
tru dezvoltarea localității!”, 
a adăugat primarul.

Majoritate clară PNL, în CL Vidra
Pe 23 octombrie, începând cu ora 12.00, 
consilierii locali aleși pe 27 septembrie 
2020 de locuitorii comunei Vidra, au 
fost convocați prin ordin al prefectului 
județului Ilfov la ceremonia de constituire 
a Consiliului Local Vidra. Evenimentul 
s-a desfășurat la sediul afterschool-
ului Vidra, din Str. Principală, în prezența 
subprefectului județului Ilfov, Andrei 
Scutelnicu.
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