
PD-L + FDGR = puterea la Sibiu?
PD-L si FDGR, adica partidul fostul prefect Ariton si cel al primarului Johannis au decis sa se alieze la
Medias pentru, se pare, combinatia castigatoare a alegerilor din iunie. Deputatul PD-L, Cornel Stirbet,
recunoaste ca Johannis e aproape castigator la Sibiu.
 Johannis aproape de al treilea mandat
 Primarul Klaus Johannis are cele mai mari sanse sa fie ales pentru a treia oara, edil sef al municipiului
Sibiu, cu 70 la suta din preferintele electoratului, a anuntat sambata, vicepresedintele organizatiei
judetene a Partidului Democrat Liberal, deputatul Cornel Stirbet. "Conform sondajelor, domnul Johannis
sta foarte bine. Nu sunt sanse foarte mari sa castigam noi primaria Sibiu, dar nu putem sa nu avem un
candidat. in masura in care vom putea, vom incerca sa schimba optiunile electoratului. Johannis are peste
70 la suta in sondajele noastre ", a spus Cornel Stirbet. Acesta sustine ca primarul Johannis ar fi ales cu 70
la suta. Primarul Johannis spera sa repete insa scorul record din 2004 si sa castige cu un procent de cel
putin 90 la suta.

 Johannis si PD-L
 Conform sondajele democrat liberalilor, PD-L este cel mai iubit partid din Sibiu, iar candidatul preferat
este Klaus Johannis. "Dupa toate sondajele, PD-L-ul ar castiga alegerile la Sibiu, la CL, 30 la suta, ceea
ce inseamna opt consilieri, ar fi primul partid", a explicat Stirbet.Acesta a spus ca PD-L-ul ar putea
negocia postul de viceprimar al Sibiului, dorit de candidatul de primar al partidului, in caz de esec,
Constantin Trihenea. Trihenea este fost consilier local, care a mai candidat si in 2004 fara succes,
impotriva actualului primar, obtinand atunci scorul de 1,6 la suta, in timp ce Johannis a avut 88,7.
 Ariton presedinte la Consiliul Judetean, Johannis, primar, Trihenea, viceprimar
 PD-L si-a propus sa castige in judetul Sibiu, functia de presedinte al Consiliului Judetean, unde
candideaza fostul prefect democrat, Ion Ariton. Democrat liberalii spera la o majoritate in Consiliul
Judetean sau cel putin la o alianta care sa ii asigure viitorului presedinte doua treimi. Daca la Sibiu, se
pare ca PD-L si-a facut calculele cu Johannis primar si Trihenea viceprimar, la Medias, se pare ca alianta
cu FDGR este mai mult avantajoasa pentru Forum. La Medias, PD-L s-a unit cu FDGR si probabil,
primarul Daniel Thellmann (FDGR) va fi sprijinit si de PD-L pentru al doilea mandat, in schimbul
promisiunii ca viceprimar va fi Neamtu Teodor (PD-L). Cornel Stirbet a precizat ca PD-L nu pregateste o
campanie negativa la adresa FDGR, dar nici a altor partide.
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