
Se scutura trandafirii - Decapitari PSD
 Senatorul Dinisie Bucur a fost exclus din toate functiile de conducere din organizatia din medias a
PSD, iar presedintele interimar al filialei a fost numit Viorel Arcas  Fostul primar din Cisnadie, Dan
Barsu, cat si fostul viceprimar, Constantin Ciocoiu, au fost exclusi din partid  Liderul PSD Agnita si-a
dat demisia  Cu toate acestea, liderii PSD considera ca rezultatele partidului la alegerile din acest sunt
mai bune decat la precedentul scrutin, din anul 2000
  
  Partidul de guvernamant a inceput curatenia, dupa esecul inregistrat la alegeri, chiar de la varf. Ca
urmare a analizei rezultatelor alegerilor locale din 2004, analiza care a avut loc sambata, la sedinta
Delegatiei Permanente a Organizatiei Judetene a PSD, au avut loc numeroase demiteri si demisii ai
conducatorilor unor organizatii locale. Cele mai rasunatoare decizii din sedinta la care au participat
vicepresedintele PSD, Şerban Mihailescu si secretarul executiv Titus Corlateanu sunt cele privind
eliberarea din Delegatia Permanenta a Organizatiei Judetene a PSD Sibiu a senatorului Dionisie Bucur. In
aceeasi analiza a alegerilor s-a decis si suspendarea acestuia din functia de presedinte al Organizatiei
Municipale PSD Medias, impreuna cu intreg Biroul Executiv al PSD Medias. Dionisie Bucur a fost de
negasit, ieri, surse din PSD spunand ca acesta este plecat din tara. In functia de presedinte interimar al
Organizatiei Municipale PSD Medias a fost desemnat Viorel Arcas, proaspat ales consilier judetean.
  
  Nici la Cisnadie rezultatele nu au fost foarte stralucite, iar PSD-ul s-a ales doar cu doi consilieri locali.
Din acest motiv au fost exclusi din partid, fostul primar, Dan Barsu si fostul viceprimar, Constantin
Ciocoiu. Liderul de la PSD Agnita, Ilie Ioan Nistor, si-a dat demisia, iar in locul sau a fost desemnat
interimar directorul Directiei Silvice, Ioan Terea.
  
  Potrivit presedintelui organizatiei judetene, Ioan Cindrea, rezultatul alegerilor este mai bun fata de anul
2000, dar nu este conform cu asteptarile. 
  La nivelul judetului Sibiu, in 2004 s-au obtinut cu 11.510 mai multe voturi fata de anul 2000. PSD are
279 de mandate de consilieri, cu 144 mai multe fata de anul 2000, 38 de mandate de primari, cu 30 mai
multe fata de anul 2000 si 31 de mandate de viceprimari, cu 25 mai multe decat acum patru ani. Desi
rezultatele obtinute au fost mai bune decat in 2000, acestea nu se ridica la nivelul asteptarilor
Organizatiei Judetene a PSD. 
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