
Conturile alegerilor s-au incheiat 
 Numaratoarea voturilor a confirmat rezultatele prezentate ieri, dupa sondajul efectuat de SOBIS la
iesire de la urne Klaus Johannis a primit 88,7 la suta din voturi  La Consiliul Local Sibiu, FDGR are 16
consilieri din 23, PSD 3, PNL 2 si PD 2.
  
  Dupa ultima numaratoare care a avut loc ieri la Biroul Electoral de Circumscriptie Sibiu au fost date
publicitatii rezultatele finale privind Consiliul Local si primarul municipiului Sibiu.
  Rezultatele provizorii indica un procent de 88,7 la suta de voturi acordate primarului Klaus Johannis
ceea ce inseamna 73621 de voturi din 83004 voturi valabile exprimate. Pe locul urmator se afla Petre
Inclezan, candidatul PSD-ului, care a adunat 4,46 procente si 3704 voturi, cam o treime din cati membri
are partidul aflat la putere in Sibiu. Liberalul Gheorghe Tuluc este pe podium cu doar 2,28 la suta din
voturi, ceea ce reprezinta 1890 de alegatori, iar colegul de alianta, Constantin Trihenea de la Partidul
Democrat, a adunat 1330 de voturi, fiind creditat cu 1,6 procente.
  
  Forumul are 16 consilieri locali
  Fata de rezultatele din sondajul SOBIS la iesirea de la urne, prezentat in numarul de ieri al Ziarului
Obiectiv, a mai intervenit o mica modificare in componenta Consiliului Local, astfel ca FDGR nu va avea
15 consilieri, ci 16 consilieri locali din 23, cifra care arata ca primarul Klaus Johannis nu are nevoie de
nici o alianta sau protocol ca sa-si duca la capat promisiunile fata de sibieni. FDGR-ul a primit mai putine
voturi decat Klaus Johannis, dar suficiente pentru a domina Consiliul Local. Sasii au fost creditati de
sibieni cu 60,43 de procente rezultate din cele 49.043 de voturi primite. Partidul Social Democrat a primit
7689 de voturi si cu un procent de 9,44 la suta a obtinut 3 consilieri locali.
  
  Partidul National Liberal a fost votat de 7214 sibieni ceea ce reprezinta un procent de 8,85 la suta, cu
care va avea 2 consilieri locali, iar Partidul Democrat a obtinut 4985 de voturi ceea ce inseamna 6,12
procente si 2 consilieri locali. Componenta Consiliului Local ramane in aceasta formula, astfel ca nu mai
pot aparea modificari, iar reprezentantii partidelor politice nu vor putea decat sa asiste sau sa critice la
sedintele consiliului proiecte propuse, pentru ca votul lor nu mai conteaza.
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