
PD-L, PSD, PC si PNL isi aleg presedintii
in acest moment, doar PSD Sibiu are un presedinte ales, dintre toate organizatiile judetene din Sibiu, ale
principalelor partide. Pentru PD-L, PNL si PC anul 2009 anunta alegeri
 De la fuziunea dintre PLD si PD, noul partid creat, PD-L, are o conducere numita, nu aleasa. in acest an,
dupa alegerile prezidentiale ar trebui organizate alegeri nationale, dar si judetene pentru PD-L, daca se
respecta calendarul propus in 2008. in Sibiu, presedintele numit al partidului, Ion Ariton, probabil ca nu
va avea un rival pentru aceasta functie. „S-ar fi pus problema unui alt candidat, doar in cazul in care
Ariton nu ar fi reusit sa castige alegerile pentru Senat ", spun surse din PD-L.
 PREŞEDINŢII LIBERALI din organizatia judeteana, dar si din cele municipale, Sibiu si Medias, si-au
dat demisia dupa alegerile locale de anul trecut. Pentru aceste pozitii si-au anuntat intentia de a candida
fostii presedinti, dar si noii parlamentari liberali: Minerva Boitan si Mircea Cazan. "Timp de sase luni,
actuala conducere a PNL adus partidul de la 14% la 9%. Rezultatele de la alegerile parlamentare sunt
rezultatul muncii noastre si ele nu s-au vazut la toate colegiile", a spus Mircea Cazan la sfarsitul
campaniei electorale, anuntand, alaturi de senatorul Minerva Boitan intrarea in lupta pentru conducerea
partidului. Alaturi de ei, Eugen Mitea si Virgil Popa si-a anuntat si ei intentia de a candida.
 CONSERVATORII sibieni sunt in interimat de la sfarsitul alegerilor locale, cand Iosif Moldovan a
ramas fara postul de vicepresedinte al Consiliului Judetean si a optat pentru functia apolitica de director in
cadrul Directiei Finantelor Publice. De atunci s-au succedat pe rand in fruntea conservatorilor sibieni
primarul din Rosia, Viorel Aldea si omul de afaceri Eftimie Costeiu.
 IOAN CINDREA a fost ales presedinte al PSD Sibiu pentru a patra oara consecutiv in 2007. Mandatul
sau de doi ani se incheie in acest an, iar PSD Sibiu se pregateste de alegeri. Dupa ce opozantii de acum
doi ani au plecat din organizatie, Cindrea se pregateste pentru al cincelea mandat intr-o atmosfera
linistita.
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