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Activitatea s-a desfă-
șurat în prezența prefec-
tului județului, a subpre-
fectului Andrei Scutelni-
cu, a senatorului Nicoleta 
Pauliuc, a primarului ales 
Gheorghe Socol, și a de-
butat cu intonarea Imnului 
Național al României.

Secretarul general 
al comunei, Adrian Nico-
lae Marinache, a anunațat 
că din cei 15 consilieri lo-
cali aleși pe 27 septembrie 
2020, 12 au fost validați, 
11 dintre ei fiind prezenți 
fizic la ședință, iar unul 
prin videocall. Decanul 
de vârstă dintre consili-
eri, Dumitru Ilioiu, a pre-
luat conducerea ședinței, 
ajutat de mai tinerii colegi 
- Ionuț Alexandru Dinu și 
Elena Radu. În ordine al-
fabetică, consilierii locali 
au fost invitați să rosteas-
că jurământul, cu mâna pe 
Biblie și pe Constituția Ro-
mâniei, iar la final, prefec-
tul județului a constatat le-
galitatea constituirii Consi-
liului Local Dragomirești 
Vale. Acesta este com-
pus acum din Paula Ma-
riana Albei (PNL), Andre-
ea Aura Banea (USR), 
Mihai Cosmin Bădănoiu 
(USR), Iulian Ioan Chiriță 
(PSD), Ionuț Alexandru 
Dinu (USR), Valentin Fe-
raru (USR), Dumitru Ilio-
iu (PNL), Constantin Pe-
tre (PNL), Daniel Polifro-

ne (ALDE), Elena Radu 
(USR), Vasile Rădoi (PNL), 
Mihail Staicu (PNL). Pre-
fectul județului a consta-
tat începlinirea prevederi-
lor legale și a declarat con-
stituit legal noul Consiliu 
Local, iar tânăra consilieră 
Elena Radu a dat citire în-
cheierii judecătorești prin 
care a fost validat man-
datul primarului Gheorghe 
Socol. Acesta a fost invi-
tat să rostească jurămân-
tul de credință și a decla-
rat, la final, că, deși a spe-
rat că va avea mai puține 
emoții decât în urmă cu 
20 de ani, când era înves-
tit pentru prima dată în 
funcția de primar, acestea 
au fost și acum la fel de 
puternice. 

”Știu că așteptările 
dvs. sunt mari, însă, la fel 
de mare este și dorința 
mea de a duce mai de-
parte proiectele începu-
te, legate de moderniza-
rea comunei, dar și de a 
demara proiecte noi. Îmi 
doresc o bună colabora-
re cu noii consilieri locali, 
pentru a impune comu-
na Dragomirești Vale ca 
un model de bunăstare și 
bună înțelegere, cu stan-
darde de viață de nivel ur-
ban. Sunt sigur că, indife-
rent de culoarea politică a 
aleșilor locali, vom fi toți 
de aceeași parte a bari-
cadei când vine vorba de 

interesele comunei noas-
tre”, a spus primarul.

La rândul său, sena-
torul Nicoleta Pauliuc a 
completat că, ”cei 5.000 
de locuitori ai comunei 
așteaptă ca astăzi (n.r. - 
2 noiembrie) din această 
sală să nu iasă cinci oa-
meni de la un partid, doi 
de la un partid sau un pri-
mar PNL și restul consi-
lieri PNL. Ei așteaptă să 
iasă o echipă. De aceea 
vă spun, dacă în campa-
nia electorală putem vor-
bi de competiție, acum, 
aceasta s-a încheiat. Ur-
mează competiția pro-
iectelor pentru locuito-
rii care v-au trimis să le 
rezolvați problemele  Știu 
că toți cunoașteți pro-
blematica localității, dar 
aveți ingredientele nece-
sare să faceți ca proiecte-
le să prindă viață, pentru 

că aveți experiența celor 
care au mai avut mandate 
și aveți entuziasmul celor 
noi. Eu sunt aici și sunt în 
comuna aceasta de aproa-
pe 20 de ani. Ușa mea es-
te deschisă, indiferent ce 
partid reprezentați, pen-
tru că aveți în spate un 
număr important de vo-
turi și, din respect pen-
tru dumneavostră și din 
respect pentru cei care și 
pe mine m-au votat acum 
patru ani, vă spun că vă 
aștept să mă integrați în 

echipă! Vreau, împreu-
nă cu dvs., să schimbăm 
administrația! Spor la 
treabă, poftă de muncă și 
să aveți diplomație! Nimic 
nu se rezolvă fără răbdare 
și folosind cuvinte grele”, 
a spus Nicoleta Pauliuc.

Prefectul județului i-a 
felicitat pe aleșii locali și 
le-a vorbit, de asemenea, 
despre ”echipă” - o echipă 
formată, care luptă pentru 
locuitorii din Dragomirești-
Vale. ”Aveți o comuna fru-
moasă, în plină dezvol-

tare, cu multe proiecte - 
unele în derulare, unele 
care urmează. Sunt con-
vins că în toată activitatea 
pe care o veți desfășura 
în următorii patru ani veți 
avea în gând jurământul 
de azi. Cetățenii sunt cei 
care vă pot critica, vă pot 
aproba și mai ales trebu-
ie să vă fie parteneri/co-
echipieri. În orice con-
junctură avem nevoie de 
puține lucruri - să ne ba-
zăm pe educația primită, 
să tratăm lucrurile cu res-
pect, bun simț și încrede-
rea că și ceilalți vor răs-
punde cu aceeași monedă 
pe care o folosim și noi. 
Vă doresc multă sănătate, 
să ne revedem de fiecare 
dată cu bine și să trecem 
toți această perioadă de 
cumpănă pentru întreaga 
omenire!”, a încheiat pre-
fectul Daniel Zamfir.

actualitate

Dragomirești Vale, pe drumul bunăstării, cu 
standarde de viață urbană

Luni, 2 noiembrie, la prânz, în incinta Școlii 
de Horticultură din curtea Liceului ”Vintilă 
Brătianu” din Dragomirești Vale a avut loc, la 
convocarea prefectului județului Ilfov, Daniel 
Tudorel Zamfir, ședința de constituire a 
Consiliului Local Dragomirești Vale.
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