
<b>Opozitia vrea primarii din turul doi</b>
 Reprezentantii opozitiei au intarit ieri hotararea de a nu colabora cu PSD-ul in nici un sat sau comuna,
iar membrii Aliantei care vor fi tentati sa sutina partidul de guvernamant chiar si numai verbal vor fi
exclusi .
  
  Liderii prinicipalelor partide de opozitie din Sibiu spun ca in perspectiva turului doi al alegerilor pentru
primari, se vor sustine reciproc pentru a obtine toate mandatele puse in joc. Dupa primul tur, PSD-ul a
luat deja 24 de primari, iar in al doilea tur mai are inca 28 de candidati in cursa, din cele 34 de primarii la
care votul nu a fost decisiv.
  
   "Nu vom constitui nici la alegerile din turul doi nici un fel de protocoale cu PSD, chiar daca vom
concura cu alte partide iar PSD nu are reprezentant, iar cei care nu respecta protocolul vor fi exclusi din
partid. Sprijinul pe care ni-l ofera PUR nu este in baza unui protocol ci vine ca un fapt firesc al politicii
acestui partid, astfel ca si noi vom sustine candidatii PUR pentru turul doi acolo unde sunt in lupta directa
cu alte partide decat cu Alianta" , a declarat Nicolae Neagu, presedintele PD din judetul Sibiu.
  
  Colegul de Alianta de la liberali, Cornel Ştirbet afirma ca, pe masura ce se apropie turul II, se fac
presiuni tot mai puternice asupra candidatilor opozitiei care sunt in lupta directa cu cei ai PSD. 
  
   "Candidatii nostri care au mici afaceri sunt supusi la numeroase controale din parte a institutiilor
statului. Aici ma refer la Atel, Cosa Mica si Biertan. Presiuni se fac si asupra electoratului in sensul ca la
Şura Mica s-a inceput asfaltarea drumului catre Rusciori in prezenta mai marilor din PSD" , a mai
declarat Cornel Ştirbet, care se teme pentru turul doi, unde liberalii au 11 candidati.
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