
USL pe cale sa se decida: Cindrea la CJ, Marinescu sau Popa la primarie
`In 90 din localitatile conduse de primar PD-L, USL este pe primul loc in sondaje`, a anuntat candidatul
Uniunii Social-Liberale la presedintia Consiliului Judetean, Ioan Cindrea. "In acest moment a inceput
batalia pentru Consiliul Judetean Sibiu. Pentru functia de presedinte al CJ, eu am fost persoana clasata
cel mai bine in sondaje. Va fi o lupta in care trebuie sa convingem electoratul ca avem solutii pentru
problemele din judet si pentru anumite zone care au fost neglijate in ultima perioada", este prima
declaratie a presedintelui PSD Sibiu, Ioan Cindrea, in calitate de candidat sigur la presedintia Consiliului
Judetean.
  Potrivit listei aprobate la nivel national, candidatul pentru functia de primar al municipiului Sibiu trebuie
sa fie desemnat de catre organizatia judeteana a Partidului Conservator. Presedintele PC Sibiu, Gheorghe
Tuluc, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca numele candidatului nu a fost inca stabilit si ca persoana va fi
desemnata dupa consultari cu celelalte partide din USL. "Nu s-a stabilit inca cine din partea PC va fi
desemnat candidat pentru functia de primar al municipiului Sibiu. Prin protocolul national din cadrul
ACD, PC are sapte municipii si la niciunul nu s-au stabilit inca numele candidatilor. Va fi clar din partea
PC, dar este de datoria noastra sa gasim o persoana care sa aduca voturile tuturor sustinatorilor UL, de
aceea va fi o persoana agreata si de catre PNL si de catre PSD", a declarat Gheorghe Tuluc. Ioan Cindrea
sustine insa ca la Primaria Sibiu va merge un candidat dat de PC. `Probabil ca vor mai fi negocieri, insa in
acest moment se stie ca pentru primaria Sibiu va fi un candidat PC. Oricum, la ambele municipii mai
trebuie organizate sondaje de opinie, iar in urma acestora se va stabili clar cine va fi candidatul`, a
anuntat Cindrea.
  Liderul PNL Sibiu, Mircea Cazan sustine si el ca exista posibilitatea ca liberalii sa dea candidatul pentru
primaria Sibiu. `Vom merge cu cea mai buna solutie`, a anuntat sec Mircea Cazan. Candidatul USL
pentru functia de primar al municipiului Sibiu va intra in cursa electorala impotriva actualului edil, Klaus
Johannis, aflat la al treilea mandat. Ultimele doua mandate au fost castigate de Johannis din primul tur de
scrutin, cu peste 80 la suta dintre voturi.
  Uniunea Social-Liberala a dat publicitatii la sfarsitul saptamanii trecute rezultatul unui sondaj de opinie
in urma caruia opozitia sustine ca are la nivel national un avans considerabil in fata PD-L. Potrivit
acestuia, in judetul Sibiu, pentru presedintia Consiliului Judetean, USL este cotat in sondajul USL cu 49%
din preferintele sibienilor, in timp ce PDL nu ar avea decat 19%. `In acest sondaj au existat mai multe
intrebari, unele deschise, altele care au urmarit gradul de notorietate, intentia de vot pe posibili candidati,
si asa mai departe. Va pot spune ca pentru Consiliul Judetean m-am situate peste scorul obtinut de
partid`, a declarat Ioan Cindrea.
  Pe internet, inclusive la rubricile de comentarii ale ziarului Turnul Sfatului au aparut o serie de date ale
unui sondaj de opinie care ar fi fost organizat de Facultatea de Sociologie a Universitatii Lucian Blaga.
`Nu stim nimic de aceste date, nu pot fi interpretate`, spune presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea. `Am
vazut aceste cifre, poate ar corespunde in unele localitati, dar cert este ca nu pot fi credibile atata timp cat
nu avem datele din spatele lor: pe ce esantion este facut sondajul sau care sunt pasii sociologici`, explica
si presedintele organizatiei municipal a PNL Sibiu, Virgil Popa.
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