
Iohannis, primar cu 77,9% si majoritate in Consiliul Local
"Vreau sa multumesc sibienilor, care au votat in numar mare. Dintre cei care au votat, foarte multi au
considerat ca este bine sa-mi acorde votul si un numar mare a considerat ca este bine sa acorde votul lor
pentru Consiliul Local Sibiu Forumului Democrat al Germanilor. Sunt foarte multumit de numarul mare
de persoane care au votat si pentru municipiul Sibiu, suntem foarte multumiti de rezultat", a spus, ieri,
dupa aflarea rezultatului, primarul Klaus Iohannis.
  
  Forumul va avea 15 consilieri locali, ceea ce inseamna cu un loc in plus fata de mandatul care se
incheie, acesta fiind cel mai bun rezultat obtinut de Forum din 2000 incoace.
  
  Klaus Iohannis a fost votat de 53.281 de sibieni. Urmatorul clasat a fost Dragos Floarea, cu 6.309
voturi, urmat de Mariana Brunchea, cu 3.385 de voturi.
  
  incep negocierile
  
  Iohannis a spus ca in perioada urmatoare vor incepe negocierile pentru functiile de viceprimar si pentru
Consiliul Judetean. Primarul a exclus varianta ca Dragos Floarea, candidatul USL pentru functia de
primar, sa ocupe un post de vice si a spus ca Astrid Fodor are sanse foarte bune din lista FDGR-ului.
  
  in ceea ce priveste planurile pentru acest mandat, Iohannis a amintit proiectele de infrastructura, apa si
canalizare, proiectul de modernizare a celor 150 de strazi din cartierele sibiene care vor incepe anul
acesta, cu studiile de fezabilitate, proiectul pentru centrul de conferinte si un Teatru nou.
  
  Suparat pe PSD
  
  Primarul a comentat si modul in care a decurs campania electorala, spunand ca i-a displacut atacul
lansat la adresa lui Martin Bottesch si caricaturile care il infatisau pe el si pe Bottesch si care au aparut in
oras.
  
  "Sunt formatiuni care pe ultima suta de metri s-au dovedit a fi tot acolo unde am fost acum cativa ani, cu
atacuri sub centura si asa mai departe, chestiune care, recunosc, ca nu mi-a placut si care, si aceasta, va
conta la negocieri. Faza cu PSD-ul de-a dreptul mi-a displacut (...) exact atacul la adresa domnului
presedinte Martin Bottesch si caricaturile care au fost imprastiate inclusiv sambata cand nu a mai fost
campanie. A fost asa ... o caricaturiada. Nu am dovezi (n.r. ca a fost initiativa PSD-ului) si nici nu am
nevoie, nu amenint pe nimeni cu niciun proces, nicio plangere, dar voi tine cont de acest lucru", a spus
Iohannis.
  
  "Nu am discutat cu nimeni de la PDL de multa vreme si nici nu am s-o fac", a comentat primarul.
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