
&amp;#350;ase la Consiliul Judetean, cinci la primarie
S-au inchis listele pentru candidatii care vor sa candideze la alegerile din 1 iunie. Pentru presedintia
Consiliului Judetean se bat sase sibieni, in timp ce postul de primar al Sibiului este ravnit de cinci
persoane
 Partidul Verde si PIN au propus pentru Consiliul Local Sibiu liste complete de candidati, in timp ce
Partidul Conservator a venit cu o lista incompleta. La Biroul Electoral de Circumscriptie Sibiu si-au
depus liste complete de consilieri municipali opt partide. in ordinea depunerii candidaturilor, acestea sunt
PNŢCD, FDGR, PNL, PSD, PRM, PDL, Partidul Verde si PIN. Fiecare dintre aceste partide a inscris
liste cu cate 29 de persoane. Alte opt formatiuni politice au depus liste incomplete de consilieri: Partidul
pentru Patrie, Partida Romilor "Pro Europa", PC, PER, PNG, Partidul Popular al Protectiei Sociale,
UDMR si Alianta pentru Unitatea Romilor. Pe lista acestui partid apar fiul cel mare al auto-intitulatului
rege al romilor, Florin Cioaba, si sora acestuia, Luminita Cioaba.
 ALTE TREI persoane spera sa atraga voturile sibienilor pentru a intra in Consiliul Local Sibiu si s-au
inscris ca independenti in cursa electorala. Acestia sunt: Mircea Bucur, presedintele Asociatiei
Revolutionarilor din Sibiu, fost deputat in mandatul 2004-2008 si Vasile Muntean si Valentin Mihail
Sicoe, doi preoti din municipiul Sibiu.
 PENTRU Primaria Sibiu primul candidat care si-a depus candidatura la Biroul Electoral a fost taranistul
Albin Marius Marinescu. Al doilea care a sosit la inscriere a fost actualul primar, Klaus Werner Johannis,
care candideaza pentru inca un mandat din partea FDGR. Pe lista de candidati pentru functia de primar
urmeaza din partea PSD medicul Liviu Cotarla, avocatul Dan Condurat si inginerul Constantin Trihenea,
care este candidatul PDL.
 PENTRU presedintia Consiliului Judetean (CJ) Sibiu s-au inscris Martin Bottesch (FDGR), Iosif
Moldovan (presedinte PC), Gheorghe Dicu (vicepresedinte PNL), deputatul Ioan Cindrea (presedinte
PSD), Minerva Grama (presedinte PNŢCD) si Constantin Tatu (Partidul Verde).
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