
USL a�&quot;  Johannis: blat la primarie, razboi la Consiliul Judetean
USL Sibiu si-a propus pentru campaniile eletcorale de anul viitor un curs politic extrem de delicat. Isi
propun o relatie cordiala cu Klaus Johannis si o lupta cu toate armele impotriva FDGR pentru Consiliul
Judetean. Demersul va fi greu de realizat, dat fiind faptul ca Johannis este pe langa edilul Sibiului, si
presedinte al FDGR.
  
  De la centru a venit ideea ca Johannis sa devina candidatul-unic al USL pentru Primaria Sibiu. In plus,
presedintele PSD Victor Ponta este asteptat miercuri in Sibiu pentru o intalnire cu Johannis, in cursul
careia cu siguranta ca nu va lipsi acest subiect. "Nu au avut loc discutii pana acum legat de acest subiect.
Nu este exclus, insa este nevoie de niste discutii, insa evitam sa discutam prin mass-media. Este posibil ca
Ponta sa se intalneasca cu Johannis saptamana viitoare, cred ca miercuri va fi aici", a declarat secretarul
general al PSD, Liviu Dragnea, saptamina trecuta. Victor Ponta anuntase ca exista orase in tara unde USL
ar putea sustine candidati independenti sau apartinatori altor partied decat cele din care este format
alianta. "Ca si la Bucuresti sau Sibiu, si la Timisoara nu exclud absolut deloc ideea ca USL sa sustina un
candidat independent, care are sansele cele mai mari de a castiga alegerile, lucru valabil si pentru
consiliile judetene. Exclud doar sa sustinem vreun PDL-ist", a spus Ponta. La Sibiu, aceasta propunere
ridica deocamdata semen de intrebare. " Eu nu am auzit de o astfel de declaratie a domnului Ponta. Unde
a spus-o, ca eu nu l-am auzits`, intreaba presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea. 
  
  Propunerea PSD nu-l incanta insa foarte tare pe primarul Johannis. " Nu a venit nimeni din USL sa-mi
propuna ceva`, a raspuns in urma cu cateva saptamani Johannis, intrebat de ideea lui Ponta. Intrebat si
daca ii este indiferenta posibilitatea ca USL sa-l sustina la locale primarul a raspuns afirmativ.
  
  Daca pentru primarie se pregateste un `blat`, pentru presedintia Consiliului Judetean se anunta o lupta
incinsa. Ioan Cindrea este vazut de toata lumea ca viitor candidat al USL pentru aceasta functie, desi pana
sa ajunga colo va trebui sa demontreze intr-un sondaj de opinie ca are mai multe sanse decat Mircea
Cazan, candidatul propus de PNL Sibiu si Gheorghe Tuluc, reprezentantul PC Sibiu. Recentul scandal in
care este implicat Consiliul Judetean, privind constructia Aeroportului Sibiu il incurajeaza pe Cindrea.
`Situatia Aeroportului Sibiu este un aspect negative de gestionare a banului public. Acum vad ca se
arunca vina dintr-o parte in alta, cand de la inceput beneficiarul ar fi trebuit sa controleze la sange
lucrarile de acolo`, spune Cindrea. 
  
  `Situatia Aeroportului Sibiu este un aspect negativ de gestionare a banului public. Acum vad ca se
arunca vina dintr-o parte in alta, cand de la inceput beneficiarul ar fi trebuit sa controleze la sange
lucrarile de acolo`, Ioan Cindrea, presedinte PSD Sibiu.
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