
Planuri pentru 2011. De la spital de Urgenta, pana la moartea PD-L
Liderii politici locali si-au facut deja planurile pentru anul 2011. Liberalii vor sa scoata democrat-liberalii
de la guvernare, PD-L-istii vor sa se apuce de constructia spitalului regional, iar presedintele FDGR spera
ca alegerile din 2012 sa nu risipeasca tot ce s-a adunat in urma masurilor de austeritate. La inceputul lui
2012 se poate trage linie pentru a se vedea ce s-a realizat. Doar ca atunci vor veni alte promisiuni. Incepe
anul electoral. 
  
  " Noua Alianta de Centru Dreapta formata de PNL si PC, la care sa se alature si PSD-ul dovedeste forta
liberalilor de a regrupa principalele partide de Opozitie, in asa fel incat sa ofere cu adevarat o solutie
salvatoare romanilor, o alternativa. Cea mai mare problema de acum, a cetatenilor, este criza economica
care ii afecteaza, dar mai ales lipsa de solutii din partea PDL si a Guvernului`, sustine presedintele PNL
Sibiu, Mircea Cazan. 
  
  Liderul PD-L Sibiu, Ion Ariton a declarat la sfarsitul anului trecut ca tanjeste dupa anul 2007, si ca
pentru anul in curs isi propune realizarea spitalului de urgenta. "Sunt convins ca 2011 va fi un moment
important, un inceput al bunei colaborari intre institutiile locale", a spus Ion Ariton. 
  
  Nu atat de optimist este insa presedintele FDGR, Klaus Johannis. `Sunt firme care au in plan extinderi
semnificative, deci se pregateste o relansare`, spune primarul Sibiului, Klaus Johannis. Potrivit lui, anul
2012, care ar trebui sa consfinteasca relansarea economiei romanesti, insa este si an electoral, ceea ce va
duce la derapaje politice. `Ghinion. O buna parte (din potential – n.r.) se va risipi. La Sibiu, probabil nu se
va intampla acest lucru, eu nu am risipit sume pentru competitia electorala`, adauga Johannis. Cat despre
noua constructie politica a opozitiei: "Daca se formeaza asa o alianta mare, va aparea o presiune din
interior si din domeniul consultantei de imagine, sa promoveze candidati puternici si pentru Consiliul
Judetean si pentru primarie, candidati cu sanse reale. Este natural", a declarat Johannis. 
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