
Klaus Iohannis: Au mai fost incercari de a crea un candidat unic impotriva \&quot;Sasului\&quot;
Cu un an si jumatate inaintea alegerilor locale, partidele politice au inceput deja competitia interna pentru
desemnarea unui contracandidat pentru primarul Sibiului, in conditiile in care Klaus Iohannis a castigat
trei mandate consecutive pentru Primaria Municipiului Sibiu la distanta considerabila fata de
contracandidatii sai. 
  
  Klaus Iohannis spune ca nu il ingrijoreaza eventualii contracandidati, dar lipsa lor da, pentru ca ar
insemna si lipsa unui demers democratic. "Eu ma tem numai in cazul in care nu apar contracandidati. in
cazul in care apar contracandidati inseamna ca democratia functioneaza in Romania", a raspuns ieri
primarul Sibiului, unei intrebari din conferinta de presa. 
  
  Primarul Sibiului spune ca este un demers corect in interiorul unui partid sa isi desemneze un candidat,
iar un evenutal contracandidat pentru el din partea preconizatei aliante PSD - PNL - PC nu il
ingrijoreaza. 
  
  "Sursele din oras sustin ca au existat astfel de incercari si demersuri de a crea un candidat din partea
majoritatii impotriva "Sasului". Lucru care nu s-a realizat niciodata si nici nu cred ca se va realiza", spune
Iohannis. 
  
  El crede ca o astfel de actiune nu ar prinde la sibieni, deoarece "sibienii sunt totusi oameni deschisi". 
  
  "Daca castig sau nu, depinde de electorat" 
  
  intrebat daca l-ar incurca totusi existenta unui contracandidat comun din partea aliantei nou-create,
primarul Sibiului spune: "Nu vad niciun motiv pentru mine sa fiu incurcat . Candidez sau nu candidez.
Pana acum am tot castigat. Daca castig sau nu, depinde de electorat. Dar asta nu este niciun fel de
incurcatura". 
  
  in anul 2000, Klaus Iohannis, candidat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania,
castiga primul mandat de primar al Sibiului, din turul doi de scrutin, cu 69,18%, ceea ce a insemnat peste
46.000 de voturi, in vreme ce contracandidatul sau a primit 20.600 de voturi. La alegerile din 2004 , 88,7
% dintre sibieni l-au votat pe Iohannis, iar urmatorul clasat a obtinut 4,46%. Dupa alegerile din 2008,
Klaus Iohannis a ajuns din nou primar cu 83,26%, iar urmatorul clasat a fost votat de 7,18% din electorat.
Anul viitor vor avea loc din nou alegeri locale. 
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