
"Sovaiala" pentru viceprimar
Liderii PD Sibiu se impiedica de propriii membri la numirea succesorului viceprimarului demisionar
Ioan Banciu. Preferatul democratilor pentru acest pot, Constantin sovaiala, trebuie sa ajunga consilier
de pe pozitia 9 a listei de candidati PD la Consiliul Local. Nici unul din consilierii PD nu vrea sa
demisioneze.
  
  "Nesiguranta in mers, in miscari; fig. lipsa de hotarare, ezitare in actiuni, in atitudini" - asa se eplica in
dictionarul explicativ al limbii romane cuvantul "sovaiala". Intamplarea face ca acesta sa fie si numele
viceprimarului dorit de liderii PD Sibiu pentru fotoliul ramas gol dupa demisia de onoare a vicepriarului
Ioan Banciu. 
  
  Pana la numirea lui Constantin sovaiala mai este, insa, cale lunga deoarece democratii trebuie sa
inlocuiasca unul dintre cei doi consilieri locali, Livia Sava sau Dan Nanu. Dar, surpriza! Nici unul dintre
ei nu vrea sa paraseasca legislativul local, in ciuda insistentelor presedintelui PD Sibiu, senatorul Nicolae
Neagu.
  
  Livia Sava e sanatoasa, iar Nanu nu se clinteste
  Toate calculele indicau retragerea din Consiliul Local a Liviei Sava, pe motiv de boala sau plecarea lui
Dan Nanu pe un post mult mai bun la Bucuresti. Boala Liviei Sava, suspectata de cancer, nu s-a
confirmat, iar Dan Nanu nu doreste alt post decat cel de consilier local. Astfel, democratii au ajuns intr-un
impas si nu le ramane decat varianta alegerii unuia dintre cei doi consilieri in functia de viceprimar.
  
  Preferatul sovaiala
  Omul preferat atat de Nicolae Neagu, cat si de noul presedinte democrat de la municipiu, Cristian
Bicher, este Constantin sovaiala. De profesie jurist, Constantin sovaiala are 45 de ani, este presedintele
consultantilor juridici din Sibiu si administrator al societatii imobiliare Lucky Home din anul 2004.
Acesta a primit si votul de sustinere din partea Biroului Permanent Local, in sedinta din 17 noiembrie.
"Suntem inca in stadiul de discutii urmand ca la inceputul saptamanii viitoare sa avem un raspuns mult
mai clar legat de accederea domnului sovaiala in Consiliul Local. Membrii Biroului Permanent si-au
manifestat sustinerea fata de dansul, dar mai sunt de rezolvat si alte probleme. Noi avem in momentul de
fata doi consilieri locali. Unul dintre dansii ar trebui sa renunte. Nu a renuntat nici unul pana acum. Daca
va ramane asa, atunci vom alege intre Sava si Nanu", a declarat Cristian Bicher, presedintele Organizatiei
Municipale a PD.
  
  Cum se poate numi un viceprimar din afara Consiliului?
  Numirea unui viceprimar de pe lista unui partid nu se poate face decat daca acesta este consilier local.
La ora actuala, PD are doar doi consilieri locali. Unul dintre ei trebuie sa renunte, astfel incat de pe lista
de candidati a Partidului Democrat sa ajunga cel dorit viceprimar la propunerea Biroului Permanent,
adica Constantin sovaiala. Acesta se afla abia pe locul 9 pe lista candidatilor, astfel ca mai trebuie sa
renunte la calitatea de supleant si Claudiu Spinu, Vasile Duca, Daniel Benga si Eugen Cioruga, toti aflati
dupa Dan Nanu pe lista de candidati ai PD la Consiliul Local.
  
  Johannis are rabdare cu democratii 
  
  In interiorul Partidului Democrat razvratitii spun ca presedintele Nicolae Neagu incearca sa-si impuna
oamenii fara a tine cont de parerea celorlalti membri. "Discutiile privind scaunul de viceprimar scot la
iveala ca de la numirea si debarcarea lui Gheorghe Tuluc, nimic nu s-a schimbat la noi in partid", spune
unul dintre democratii cu functie de conducere pana nu demult. 
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  Cu toate ca in sanul democratilor este mare agitatie, iar sedintele Biroului Permanent Municipal si cele
ale Biroului Permanent Judetean se succed tot la doua zile, Klaus Johannis spune ca are destula rabdare in
privinta desemnarii viceprimarului. "Nu este nici o graba. Eu am destula rabdare", afirmat sec primarul
Johannis.
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