
Astazi aflam cine conduce judetul
 Prefectul a convocat astazi alesii in sedinta constitutiva a Consiliului Judetean, ce urmeaza sa aiba loc la
ora 12 la Cercul Militar 
  urmare din pagina 1.
  
  Dupa ce au existat discutii privind organizarea sedintei constitutive a Consiliului Judetean in data de 26
iunie, prefectul Mircea Silvestru Lup, s-a razgandit si a cerut ca sedinta constitutiva sa aiba loc astazi de
la ora 12, la Cercul Militar. 
  Decizia prefectului a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales ca opozitia astepta inca o vreme
pentru negocieri cu FDGR-ul, iar politicienii erau in plina campanie pentru turul doi la alegerile locale in
peste 34 de localitati din judet.
  
   "Eu nu am dat alt ordin decat cel de marti privind convocarea sedintei de constituire, restul au fost
discutii. Ca au existat discutii privind convocarea sedintelor de constituire e altceva, dar acesta este
ordinul meu care este perfect legal, in baza legii 215/2001. Sunt facute pana acum convocari pentru
validare in toate comunele, care au primar din primul tur si pentru cele doua orase. Eu mi-am indeplinit
doar sarcinile de prefect in privinta respectarii legii. Mai mult nu ma intereseaza" , a declarat prefectul
Mircea Lup.
  
  Neagu nu primise ieri convocarea
  Nicolae Neagu era inca in dubii ieri in privinta acestei sedinte pe care a calificat-o ilegala, de vreme ce
la ora 17 nu l-a instiintat oficial nimeni privind constituirea noului Consiliu.  "Deocamdata nu vreau sa
iau o pozitie oficiala in acest sens, pentru ca sunt cateva lucruri neclare, dar pe masura ce vom sti cu
certitudine cum sta treaba vom da dovada de aceeasi transparenta ca si pana acum in negocierile pentru
Consiliul Judetean. Pe mine nu m-a chemat nimeni la nici o sedinta motiv pentru care nu stiu daca o sa
ma duc" , a declarat Nicolae Neagu.
  
  Actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean, umanistul Iosif Moldovan, spune ca a aflat abia ieri
dimineata de convocare si ca in privinta aliantelor nu stie nimic.
  Liderii PSD au fost de negasit ieri dar potrivit unor informatii, FDGR-ul si PSD-ul vor imparti in
continuare administratia municipiului Sibiu si pe cea a judetului. 
  Daca se confirma varianta prin care FDGR va face tandem cu PSD la judet, atunci presedinte va fi
Martin Bottesch, primul de pe lista FDGR, iar vicepresedinti Constantin Morar si tanarul Cosmin
Ionescu. 
  
  Componenta Consiliului Judetean la prima sedinta 
  
  FDGR va avea in Consiliul Judetean pe Bottesch Martin, Kober Iosif, Thellmann Daniel, Muller Werner
Mihail, Cioflec Ursula, Fleischer Wiegand Helmut, Manta-Klemens Christine, Ungar Beatrice, Knall
Helmut Iulius, Gunesch Friedrich si Philippi Ilse.
  PSD-ul a luat la judet 8 locuri astfel ca linia se trage inainte de Constantin Cotora, iar in Consiliul
Judetean vor intra Morar Constantin, Frunzescu Ioana Elena, Plopanu Teodor, Cindrea Ioan, Vraciu Ion,
Ionescu Silviu Cosmin, Arcas Viorel si Tesu Aurelia.
  
  Democratii au 6 oameni iar cap de afis este presedintele PD, Nicolae Neagu, urmat de Nicolae Nan,
Piteiu Marcel Adrian, Popescu Grigore, Raulea Marcela Maria si Neamtu Mihai Leonida.
  Liberalii au 5 mandate prin Cornel Ştirbet, Cazan Mircea, Nicolaescu Gheorghe, Isaicu Maria-Valeria si
Dicu Gheorghe.
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  Umanistii au obtinut trei mandate prin Moldovan Iosif, Costeiu Eftimie si Paul Ion Ştefan.
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