
Alegeri pentru viceprimari
Alegerile locale din acest an aduc in municipiul Sibiu o situatie neobisnuita: partidele isi pregatesc
campania nu sa castige primaria, ci un post de viceprimar
  Cotat in sondaje sa castige alegerile detasat inca din primul tur, primarul Klaus Johannis este in pozitia
de a alege doi viceprimari, aproape dinainte de desfasurarea alegerilor. Cum si-a manifestat dorinta de a
avea o campanie electorala linistita, partidele s-au conformat. PSD Sibiu a anuntat drept candidat la
functia de primar pe doctorul Liviu Cotarla, considerat un om gospodar si linistit. „Este apropiat de
oameni, extrem de elegant in comportament si respectuos ", il caracterizeaza pe Cotarla presedintele PSD
Sibiu, Ioan Cindrea.
  LA PD-L sondajele spun una, propunerile vor fi altele. Chiar daca are un grad de notorietate foarte
ridicat, vicepresedintele PD-L Sibiu, Corneliu Bucur nu a fost luat niciodata in carti ca posibil candidat
din cauza relatiilor tensionate pe care le are cu liderii FDGR: primarul Klaus Johannis si Martin
Bottesch. Posibil candidat va fi tot un fost PLD-ist, Ovidiu Spatari. Recunoscut ca un politician „cuminte
" si cu un discurs elegant, Spatari poate fi solutia comoda pentru un contra-candidat care sa nu ridice
problema in relatia Johannis – PD-L.
  LIBERALII, desi au comandat un sondaj de opinie pentru a se elucida cu cine sa iasa in fata la locale, nu
ii ajuta foarte mult. Rezultatele sondajului intarzie sa apara din motive tehnice. Din cauza aceasta, este
posibil sa fie anuntat drept candidat la primarie presedintele Eugen Mitea, tocmai ca are o relatie buna cu
primarul Johannis, dar si pentru ca este singurul care ar putea atrage voturi. O alta solutie auto-propusa a
fost viceprimarul Virgil Popa, insa acesta nu are gradul de notorietate necesar, iar liberalii au nevoie de un
„motor " care sa-i duca macar in consiliul local.
  Alte partide au spus din start ca nu isi pun candidat la primarie si spera sa intre macar in consiliul local.
in aceasta situatie sunt PC, PNG si PIN.
  Caseta
  „O greseala frecventa (n.r. a candidatilor la primaria Sibiu) a fost de a incerca o propaganda
anti-Johannis si de a incerca o propaganada pe proiectele initiate de mine ", Klaus Johannis, primarul
Sibiului
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