
Primarie caut viceprimar
Democratii si FDGR, in carti pentru postul de vice
  
  Dupa ce o vizita a mai marilor PSD-ului a lasat Sibiul fara un viceprimar social-democrat, zarurile
pentru postul vacant au si inceput sa se invarte. Pe de alta parte, Banciu nici nu a apucat sa-si faca
bagajele, ca numele posibililor candidati starnesc deja predictii pentru ravnitul fotoliu. Printre cei aflati
in carti se numara si democrata Livia Sava, care ar putea fi prima femeie viceprimar a Sibiului
postdecembrist. Totul a fost inceput de liderul national al social-democratilor, Mircea Geoana aflat,
recent, la Sibiu, care a facut declaratii usturatoare la adresa primarului Klaus Johannis. Acesta din
urma, suparat de afirmatiile sefului PSD a cerut demisia viceprimarului Ioan Banciu, care nu a contestat
solicitarea intaiului edil al Sibiului. 
  
  "Sunt dezamagit de omul Johannis". Aceasta declaratie a presedintelui PSD, Mircea Geoana l-a
determiant pe primarul Klaus Johannis, sa ceara, luni, la prima ora, demisia viceprimarului PSD, Ioan
Banciu. In cadrul vizitei la Sibiu, Geoana a mai spus ca PSD cauta un primar in locul lui Klaus Johannis.
Liderul PSD a zis ca este dezamagit de Klaus Johannis, pe care l-a acuzat ca ar fi pus inaintea interesului
sibienilor interesul actualei puteri. In replica, primarul Sibiului a venit nu doar cu declaratii la fel de
usturatoare, ci si cu o miscare politica, neasteptata de unii. "La sfarsitul saptamanii trecute a fost o
intalnire a unui partid chiar la Sibiu. Presedintele acelui partid, in speta Mircea Geoana, a facut unele
afirmatii peste care nu pot sa trec. In aceste conditii l-am rugat pe domnul viceprimar Ioan Banciu sa se
desparta de noi. Acesta a inteles ca este vorba de o situatie politica si si-a depus demisia", a declarat
primarul Sibiului. Johannis a explicat si de ce s-a suparat pe PSD. "Ce pot sa zic, au fost in esenta doua
lucruri care m-au deranjat la vizita domnului Geoana. Este inadmisibil ca un om ce nu cunoaste ce se
intampla la fata locului sa spuna ca am pus interesele personale inaintea celor profesionale, iar al doilea
lucru care m-a deranjat tine de educatie. Eu cand am fost mic am invatat ca atunci cand intri intr-o casa
dai buna ziua, iar presedintele PSD nu a facut acest lucru, cand a intrat in Sibiu", a mai spus primarul
Klaus Johannis.
  
  Geoana: "Atitudinea primarului Sibiului este nefireasca"
  Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Mircea Geoana, a apreciat ca atitudinea primarului
Sibiului fata de viceprimarul municipiului este nefireasca. Liderul social-democrat a explicat ca a criticat
la Sibiu atitudinea primarului Klaus Johannis, care s-a afisat in campania electorala cu insemnele Aliantei
PNL-PD si cu fular portocaliu. "Pentru aceasta nu trebuie sa ceara demisia viceprimarului PSD Ioan
Banciu. Eu am criticat faptul ca primarul Sibiului s-a afisat cu insemnele Aliantei in conditiile in care
prezenta in sedinta fostului guvern proiectul Sibiu - capitala europeana. {i eu am spus sa arate cati bani ar
fi primit de la PSD si cat primeste de la actualul guvern pentru acest proiect. Daca dansul asa intelege,
sa-l mazileasca pe viceprimar, este o atitudine nefireasca", a afirmat Geoana. In opinia liderului
social-democrat, asocierea primarului Sibiului, care este presedintele Forumului Democrat al Germanilor
din Romania (FDGR), afecteaza interesele cetatenilor care l-au votat. 
  
  PSD il acuza pe Johannis de razbunare politica 
  Partidul Social Democrat considera ca primarul Sibiului, Klaus Johannis, s-a razbunat politic cand a
cerut demisia viceprimarului PSD, Ioan Banciu. "Consideram ca solicitarea demisiei imperative a
viceprimarului Ioan Banciu este o incalcare a democratiei si s-a preferat varianta parasirii scaunului de
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viceprimar decat cea a unui circ aranjat in Consiliul local dirijat de acelasi primar", se arata intr-un
comunicat de presa al PSD. Conducerea PSD considera ca presedintele Forumului Democrat al
Germanilor din Romania (FDGR), primarul Klaus Johannis, "continua sa fie un partener de nadejde al
aliantei portocalii". "Reactia primarului Johannis este o razbunare politica asupra unui membru marcant
al PSD care nu a facut altceva decat sa-si faca datoria fata de cetatenii municipiului Sibiu", se afirma in
comunicatul citat. 
  
  Candidatii pentru postul de viceprimar 
  Liderul liberalilor, deputatul Cornel {tirbet este de parere ca demisia viceprimarului social-democrat
este una de "bun simt". "Pozitia ferma a domnului primar a marcat despartirea totala a FDGR-ului de PSD
Pe de alta parte, Geoana s-a comportat asa cum ne-a obisnuit: Cand nu-i convibne ceva, recurge la atac la
persoana si amenintari", a spus {tirbet. Liberalul spune ca nu are nimic personal sa-i reproseze lui Banciu
si ca problemele sunt legate de "mai marii PSD". Deputatul a lasat de inteles ca liberalii nu vor avea
pretentii la postul eliberat in conditiile in care ei au deja un liberal la Primarie, in persoana lui Eugen
Mitea. Stirbet vede postul in mainile unui democrat si nu exclude o rocada a birourilor viceprimarilor.
Liberalul spune ca printre favoriti se afla democrata Livia Sava, dar mai sunt si altii in joc.
  Pe de alta parte, senatorul PD, Nicolae Neagu a confirmat ca unul dintre candidatii la postul de
viceprimar este Sava, actual consilier local. Senatorul nu a dorit sa dezvaluie lista de candidati dar a
precizat ca sunt in vizor doi consilieri locali PD si alti membri ai partidului. Senatorul nu exclude ca locul
de vice sa fie ocupat de un reprezentat al FDGR-ului. "Oricare ar fi solutia aleasa aceasta va purta in mod
sigur culoarea Aliantei sau va fi din FDGR. Voi avea o intrevdere pe acesta tema cu primarul Sibiului, la
sfarsitul acestei saptamani. Eu ii voi prezenta lista mea, iar alegerea finala va apartine lui Johannis", a
spus Neagu care a precizat ca declaratia lui Geoana a inflamat o situatie tensionata care exista deja si ca
atitudinea primarului "este una transanta si corecta".    
     
  Banciu: Ma asteptam la asa ceva
  Viceprimarul PSD, Ioan Banciu, a recunoscut ca, in urma discutiilor cu Klaus Johannis, si-a depus
demisia. "Intr-un fel, ma asteptam la o asemenea reactie din partea primarului, dupa ce declaratii s-au
facut. Am avut o functie politica, iar acum voi lasa postul vacant. I-am informat pe cei din conducerea
PSD despre acest lucru, iar in cursul acestei zile (n.r. luni) imi voi depunde demisia", a declarat
viceprimarul Ioan Banciu. 
  
  Lista lui Johannis
  In cele doua mandate de la Primaria Sibiului, Klaus Johannis a determinat doi viceprimari sa
demisioneze. Ioan Banciu a fost preferat de primarul Klaus Johannis, in urma cu trei ani, in locul unui
viceprimar democrat, Gheorghe Tuluc. Atat primarul Johannis, cat si viceprimarul Banciu considera ca au
colaborat foarte bine unul cu celalalt, in ultimii trei ani, dar ca trebuie sa se desparta. Primarul Klaus
Johannis a inceput deja negocierile cu partidele reprezentate in Consiliul Local Sibiu, pentru numirea
unui nou viceprimar. In calitate de presedinte al FDGR, Klaus Johannis spune ca este exclusa orice
colaborare cu PSD la conducerea primariei. Social-democratii au trei consilieri locali, din care unul,
Daniel Fantana, este fost viceprimar in mandatul trecut al lui Johannis. Numele viitorului viceprimar va fi
decis de Klaus Johannis cu acordul colegilor sai de partid, FDGR avand majoritatea in Consiliul local, cu
16 reprezentanti. Deocamdata, primarul nu exclude posibilitatea sa aleaga un viceprimar membru al
FDGR.
  
  Iulia NAGY
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