
Obiectiv: Primaria Sibiu
Doar PSD, PD-L si PRM vor un candidat impotriva primarului Johannis
  Social-Democratii au anuntat ca la inceputul lunii februarie vor definitiva toate numele de primari si de
consilieri locali cu care partidul va intra in campania pentru alegerile locale. Pana acum, PSD Sibiu a
anuntat ca in proportie de 80%, se cunosc toate numele. Printre lipsuri se afla si municipiul Sibiu. "
Cautam inca cele mai bune solutii. Avem intalniri cu organizatiile locale, insa toti candidatii pentru
functia de primar, precum si pentru consiliile locale ii vom selecta in urma unor sondaje de opinie ", a
declarat presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea. PSD oscileaza pentru Primaria Sibiu intre fostul
viceprimar Ioan Banciu si fostul prefect, Mircea Silvestru Lup.
  PD-L a anuntat deja o schimbare de strategie. Dupa ce presedintele PD Sibiu, Nicolae Neagu, a anuntat
anul trecut ca nu ar fi exclus un parteneriat cu FDGR si cu primarul Klaus Johannis, acum conducerea
noului partid PD-L a spus ca va avea cu siguranta un candidat la primaria Sibiului. „Pentru un partid care
vrea sa guverneze, si noi avem obiectiv de a depasi procentul de 38 la suta, de la europarlamentare, ar fi
incorect sa nu ne punem candidat la toate primariile ", a declarat Ariton. Posibilitatile PD-L pentru
Primaria Sibiu ar putea fi Cristian Bicher sau Corneliu Bucur.
  Liderul PRM Sibiu Nicolae Rada a dat de inteles ca viitorul candidat al partidului pentru Primaria Sibiu
ar fi avocatul Cristina Monica Utan, fostul candidat al PRM Sibiu pentru Parlamentul European. „Este o
persoana tanara, capabila, care cunoaste mai multe limbi straine ", a caracterizat-o Nicolae Rada.
  Conservatorii au anuntat deja ca sunt foarte aproape de a lua decizia de a veni la alegerile locale doar cu
o lista de consilieri locali la municipiul Sibiu. „in proportie de 80% suntem hotarati sa mergem doar cu
lista de consilier, dar decizia finala ova lua Biroul Judetean ", a declarat Iosif Moldovan.
  
  Posibili candidati
  PD-L – Cristian Bicher, Corneliu Bucur
  PNL – niciunul sau Eugen Mitea
  PC – niciunul
  PRM – Cristina Monica Utan
  PSD – Ioan Banciu, Mircea Silvestru Lup
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