
A fost validat Consiliul Local si ales viceprimarul
incepand cu data de 29 iunie, noua echipa edilitara a orasului Agnita si-a intrat in atributii. Dupa ce prima
sedinta a Consiliului local convocata in 26 iunie a fost amanata din lipsa de cvorum, la cea de a doua
convocare au raspuns prezent toti cei votati la ultimele alegeri locale.
  
  in prezenta prefectului Ioan Ovidiu Sitterli, la masa prezidiului au luat loc trei din consilierii votati,
Mihai Krauss, cel mai varstnic consilier, 84 de ani, Maria Magdalena Sasu cea mai tanara consiliera, 29
de ani si Crist ian Claudiu Saftescu, 37 de ani. Şedinta a fost condusa de Kraus Mihail veteranul
Consiliului Local.
  
  Dupa validarea si depunerea juramantului de catre membrii noului Consiliu Local a avut loc prima
sedinta ordinara a noilor alesi avand doua puncte la ordinea de zi, alegerea viceprimarului si desemnarea
comisiilor.
  
  Pentru postul de viceprimar au fost propusi Cristian Saftescu din partea USL si Dan Niculescu din
partea PP-DD. A urmat votul secret si prima surpriza. Doi consilieri n-au stiut unde sa aplice stampila si
doua buletine au fost anulate. A urmat numararea buletinelor valabile si s-a constatat ca Dan Niculescu a
castigat cu 8 la 7. Deci noul viceprimar al orasului este un membru al Paridului Poporului Dan
Diaconescu.
  
  Au urmat propunerile si votarea comisiilor de lucru.
  
  Comisia economica este condusa de Marius Radu Curcean `i are ca membri pe Nicolae Prisca, Cristian
Saftescu, Emil Ţerbea si Ion Danut Herciu. Comisia sociala este formata din Marinela Florita presedinte
si membri, Marius Barza, Sasu Maria Magdalena, Gabriela Terea si Muntan Aurica. Comisia de urbanism
il are ca presedinte pe Dan Niculescu si membri, Laurentiu Ioan Rotar, Liviu Barbat , Sorin Radu Popa,
si Ioan Sarbu. Comisia juridica va fi condusa de Mihail Kraus avand ca membri pe Vasile Hartan si Maria
Magdalena Sasu.
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