
Se deschide stagiunea la Consiliul Local
Prefectul a convocat pentru astazi, de la ora 11, sedinta constitutiva a Consiliului Municipal Sibiu. In
urma alegerilor locale, majoritatea o detine FDGR cu 16 consilieri urmat de PSD cu 3, PNl si PD cu cate
doi. Pe ordinea de zi nu este nici un proiect cu exceptia alegerii  viceprimarilor, a comisiilor de
specialitate si depunerea juramantului de catre consilierii alesi. Din punct de vedere politic Consiliul
Local nu mai are nici o miza. Primarul Johannis are mana libera in a-si alege colaboratorii din executivul
local. <a href="http://www.sibiul.net/personalitati-sibiene/klaus-johannis.html" title="Klaus
Johannis">Klaus Johannis</a>l a declarat ca a oferit functiile de viceprimar la pachet cu cele de
vicepresedinti de la Consiliul Judetean, astfel ca un viceprimar va fi un reprezentant al PSD, cel mai
probabil Ioan Banciu, iar celalalt de la FDGR. <br />  In ultimele zile au existat, insa, discutii foarte
aprinse in sanul Aliantei pe aceasta tema deoarece Klaus Johannis ar fi dat semne ca isi doreste si un
viceprimar al Aliantei. Primarul a declarat ieri ca s-a decis, dar vrea sa tina oamenii in suspans.<br /> 
<br />  Bursa viceprimarilor:<br />  <br />  PSD<br />  Dintre reprezentantii PSD agreati de primar, cele
mai mari sanse le are actualul  "vice"  Ioan Banciu. Liderii PSD, par a sustine mai mult prezenta in
scaunul de viceprimar a consilierului Ioan Stroie ce ar putea ajunge de pe locul 7 pe lista de consilieri a
PSD direct in Primarie.<br />  Primul pe lista, directorul Finantelor Publice, Petre Inclezan a declarat din
start ca nu concepe alt scaun inafara de cel de primar si a renuntat la locul de consilier. Al doilea nume pe
lista, Carmen Natea, s-a retras fara a da foarte multe detalii despre aceasta decizie, astfel ca in carti mai
sunt Ioan Banciu, Daniel Fantana si Gheorghe Suditu, ce a declarat ca ar vrea sa se retraga din Consiliul
Local. Urmatorul pe lista a fi Teodor Fartonea, dar care s-ar putea retrage si el sa-si vada de probleme
profesionale mai importante, pentru a face loc consilierului Ioan Stroie.<br />  <br />  PNL<br />  La
liberali situatia este incerta, la fel ca si la PSD, pentru ca partidul vrea una iar primarul vrea alta. Primii pe
lista sunt fostul viceprimar Gheorghe Tuluc si senatorul Hermann Fabini. Cum primarul nu ii agreaza pe
nici unul dintre ei si iar relatia pare sa fie reciproca, liberalii au luat in calcul varianta de a solicita celor
doi consilieri sa se retraga pentru a ajunge in Consiliul Local, Eugen Mitea si Otilia Man, care sunt in
gratiile lui Johannis.<br />  <br />  PD<br />  Singurul nume care a fost luat in calcul de la democrati a
fost cel al lui Ion Ariton, pe care il doreste si conducerea Partidului Democrat, iar alaturi de Ion Ariton in
sedinta de astazi va sta si Livia Sava dupa ce Constantin Trihenea a renuntat la scaunul de consilier
local.<br />  <br />  FDGR<br />  In cazul in care Alianta nu va scoate in fata un om pe care sa si-l
doreasca si primarul atunci exista varianta unui viceprimar FDGR in care sansele cele mai mari le au
Mariana Fritzmann si Astrid Fodor.<br />  Klein Hans, Klemens Siegbert Kurt, Fritzmann Mariana
Susana, Mathes Helmut Karl, Hermann Gerold, Wagner Raimar, J�sa Benj�in, Leopold Gerhard
Csongor, Fodor Astrid Cora, Ionescu Liehn Rose Marie, Niedermaier Helmut Paul, Nowak Gertraud
Elisabeta, Krech Gertrud, Pavel Anita, Birk Ecaterina si Grau Marga Iohanna sunt ceilalti consilieri ai
Forumului.
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