
Iohannis - locomotiva FDGR si la localele din 2012
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, care va candida in iunie pentru un nou mandat la Primaria Sibiu, a
spus ieri, in conferinta de presa, ca si la alegerile locale de anul acesta va fi ceea ce se numeste o
"locomotiva" pentru formatiunea pe care o conduce, Forumul Democrat al Germanilor din Romania.
  
  "Dupa parerea mea, o campanie de tip locale este optim construita daca are un personaj foarte vizibil si
un grup de candidati care sunt foarte seriosi. Da, o campanie de acest tip se bazeaza pe ceea ce numiti o
locomotiva", a raspuns primarul unei intrebari.
  
  Iohannis spune ca spera ca va avea din nou majoritatea in Consiliul Local Sibiu. 
  
  "Pentru mine este foarte important sa obtin un numar cat mai mare de consilieri FDGR. Ca si in alte
campanii, am spus-o, si o s-o spun din nou, primarul singur nu poate sa-si puna in practica decat in parte
programul si proiectele, daca nu se poate baza pe o majoritate solida in Consiliul Local. Pentru mine
majoritatea FDGR in Consiliu este foarte importanta", a declarat primarul.
  
  Echipa merge mai departe
  
  Klaus Iohannis spune ca, in mare, echipa FDGR care va candida la locale va fi cea care a castigat si
alegerile trecute.
  
  "Sunt cateva colege si colegi care vor sa se retraga si atunci vor aparea alte nume, dar modificarile nu
vor fi foarte multe", a spus presedintele FDGR.
  
  Pentru Consiliul Judetean va candida din nou actualul presedinte, Martin Bottesch, iar in privinta
candidatilor FDGR pentru alte primarii din judet, Iohannis a spus ca vor fi anuntati in perioada
urmatoare.
  
  Candidatul USL - nu a auzit de el
  
  Primarul Sibiului a spus ieri ca a citit in presa despre nominalizarea USL la alegerile pentru Primaria
Sibiu, Dragos Floarea - si "a fost prima data cand am auzit de aceasta persoana".
  
  intrebat daca ii convine aceasta nominalizare sau ii este indiferenta, primarul a spus ca ii este absolut
indiferenta.
  
  Primarul a comentat si promisiunea candidatului USL, care a promis un stadion de cateva milioane de
euro: "Foarte frumos, bun ar fi, nu stiu cat e de realist".
  
  in concediu, inainte de campanie
  
  De astazi, timp de doua saptamani, primarul Sibiului, va fi in concediu de odihna. Ca de obicei,
primarul nu a dezvaluit destinatia concediului, dar a admis ca a ales aceasta perioada ca sa-si incarce
bateriile inainte de campania electorala.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  romania  forum  sibiul  fdgr  martin bottesch  consiliul local sibiu  consiliul
judetean  forumul democrat al germanilor din romania  consiliul local  alegerile locale  stadion
programul  primarul sibiului  presedintele fdgr  klaus iohannis  concediu de odihna

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/primaria+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/forum
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fdgr
https://www.sibiul.ro/cauta/1/martin+bottesch
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/forumul+democrat+al+germanilor+din+romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alegerile+locale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/stadion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/programul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+fdgr
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concediu+de+odihna

