
Prima sedinta fara Iohannis
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a lipsit ieri de la sedinta ordinara a Consiliului Local Sibiu, aceasta
fiind o premiera de la alegerea lui in anul 2000.
  
  Fixata de regula in ultima zi de joi a fiecarei luni, sedinta ordinara a Consiliului Local nu s-a tinut pana
acum fara ca primarul Sibiului, care este si initiatorul proiectelor, sa fie de fata.
  
  Ieri, viceprimarul FDGR, Astrid Fodor, a fost delegata de catre primar sa ii preia atributiile, Klaus
Iohannis fiind in concediu.
  
  Şedinta a decurs ca de regula, fara obiectii si cu proiectele votate in unanimitate, iar la final unul dintre
consilierii PSD si doi cetateni s-au aratat nemultumiti de mizeria stransa in interiorul si in jurul unei foste
centrale termice, dar si de ciorile de pe terenul Vointa sau de "zbarnaitoarea" celor de la salubritate, care
aduna praful de pe strazi la 4 dimineata. 
  
  
  
  
  
  Iohannis, in cursa pentru Cotroceni
  
  
  
  
  
  Intrat in Partidul National Liberal anul trecut in luna februarie, in acest moment, Klaus Iohannis este
presedintele partidului si candidatul PNL pentru alegerile prezidentiale din toamna fiind primul sibian
ajuns intr-o astfel de postura.
  
  Odata cu alianta formata intre PNL si PDL, in primele zile ale lunii august, va fi anuntat candidatul
comun al acestei aliante, care, cel mai probabil va fi Klaus Iohannis.
  
  Ales pentru prima data primar al Sibiului in anul 2000, la alegerile ulterioare, Iohannis a obtinut scoruri
record si nu a avut un contracandidat puternic. 
  
  De asemenea, de-a lungul anilor, Forumul Democrat al Germanilor din Romania, din partea caruia a
candidat si al carui membru inca este, a obtinut, sub conducerea lui Iohannis, in alegerile locale majoritati
in Consiliul Local si Consiliul Judetean, si doua mandate pentru presedintia Consiliului Judetean, intre
2004 si 2012.
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