
Mitea: \&quot;Vreau sa fiu primarul Sibiului!\&quot; Johannis: \&quot;Nu ma tem!\&quot;
Viceprimarul Eugen Mitea a recunoscut astazi ca isi doreste sa fie primarul Sibiului. Desi nu s-a stabilit
inca in cadrul partidului candidatura sa in alegerile din 2008, Mitea a recunoscut ca vrea mai mult in
administratie. Ştirea nu l-a impresionat pe Klaus Johannis. Primarul a parut chiar incantat de veste. „Aici
este ca si in sport: atunci cand nu exista concurenta, sufera competitia ", i-a transmis zambind, primarul,
contracandidatului sau. 
  
  Viceprimarul Sibiului, Eugen Mitea, spune cu tarie ca ar vrea sa fie primarul Sibiului, insa nu vrea cu
niciun chip sa spuna daca va candida sau nu. Liderul PNL Sibiu a recunoscut ieri, in cadrul unei
conferinte de presa ca visul lui e sa fie primarul Sibiului, insa nu a recunoscut si daca va lupta pentru
acest gand. „Nu am luat o decizie daca voi candida sau nu pentru functia de primar. Decizia va fi luata in
cadrul Biroului Municipal, dupa alegerile europarlamentare si dupa alegerile parlamentare ", a declarat
Mitea. Viceprimarul recunoaste insa ca visul lui este sa ajunga sef peste Sibiu. „Mi-as dori sa fiu primar.
Dar modul in care vom aborda aceasta campanie il vom stabili in perioada urmatoare. Orice lider politic
isi doreste mai mult ", a inchis subiectul presedintele PNL Sibiu. Actualul primar al municipiului, Klaus
Johannis a zambit atunci cand a auzit declaratia viceprimarului. „Nu ma tem de niciun contracandidat.
Aici este ca si in sport: atunci cand nu exista concurenta, sufera competitia ", a spus ironic Johannis. 
  Pana in acest moment, oficial, pentru primaria Sibiului s-a inscris in cursa un singur om: Klaus
Johannis. Ieri, Eugen Mitea a recunoscut ca pozitia il tenteaza, insa de canidatura sa mai depinde si
partidul. „Vom face pentru fiecare oras si comuna o serie de sondaje, pentru a vedea cum stam. Vom
analiza posibilii candidati liberali, dar si concurenta ", a explicat Mitea. 
  
  Neagu: „Johannis este un primar de exceptie " 
  O alta candidatura poate veni din partea democratilor, desi in mai multe randuri, presedintele PD Sibiu,
Nicolae Neagu a laudat prestatia lui Johannis si a declarat ca este posibil ca PD Sibiu sa nu aiba
candidati. „ Pentru mine, Klaus Johannis este primarul orasului. Pentru mine, este un partener. A facut
pentru Sibiu, ceea ce si eu as fi vrut sa fac pentru oras. Ce sa facem acum, sa confruntam romanii cu
germanii? Evanghelicii cu ortodocsii? Este un lucru cu care nu pot fi de acord. Pentru municipiul Sibiu,
abordarea se va face dupa un studiu politic foarte serios. Nu trebuie sa uitam ca Sibiul este Capitala
Culturala Europeana cu Johannis primar. Johannis este un primar de exceptie. Noi trebuie sa venim cu un
lot de oameni seriosi, care sa vina alaturi de Johannis ", a declarat in urma cu o luna, liderul democratilor.
Cu toate acestea, surse din cadrul partidului sustin ideea ca organizatia municipala l-a desemnat deja pe
Christian Bicher ca fiind urmatorul candidat al PD pentru functia de primar al Sibiului, dupa ce in 2004,
l-au desemnat pe Constantin Trihenea. 
  
  PSD. Candidat unic
  
  Liderul PSD Sibiu, Ioan Cindrea, a venit in aceasta vara cu ideea candidatului unic, impotriva
primarului Klaus Johannis. A fost repede contrazis de restul liderilor politici, iar PSD a anuntat ca va avea
un candidat, cel mai probabil in persoana fostului viceprimar, Ioan Banciu. 
  
  Ascensiunea lui Mitea
  
  Eugen Mitea a ajuns viceprimar, aproape din afara Consiliului Local. Dupa alegerile din 2004, Klaus
Johannis a anuntat ca nu vrea viceprimari din FDGR, partidul care castigase clar alegerile, pentru ca nu
doreste sa instaureze o dictatura locala. Un post de viceprimar a fost rezervat pentru Alianta DA, iar
celalalt pentru PSD, formatiunile politice cu scoruri electorale sub FDGR. Daca PSD l-a nominalizat pe
Ioan Banciu in aceasta functie, in cadrul Aliantei DA locul a fost disputat intre PNL si PD. intre timp, PD
a obtinut prefectura Sibiului, iar in compensare, PNL a primit un post de viceprimar. Cum pe lista,
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inaintea lui Eugen Mitea erau persoane ca Gheorghe Tuluc sau Hermann Fabini, neagreate de Johannis, la
indemnul partidului, cei doi si-au dat demisia pe rand din Consiliul Local, pentru a-i face loc lui Eugen
Mitea.
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