
USL si-a definitivat listele candidatilor
Uniunea Social Liberala (USL) a definitivat luni lista candidaturilor comune la alegerile locale
programate sa se desfasoare in 10 iunie 2012. Lista cuprinde candidatii desemnati de USL sa intre in
cursa electorala pentru ocuparea fotoliilor de primari in municipiile resedinta de judet din intreaga tara,
dar si pentru functia de presedinte al Consiliilor Judetene. 
  
  La nivelul judetului nostru, asa cum se stia deja, candidatul din partea USL pentru functia de primar al
Sibiului este Dragos Floarea de la PC, in timp ce candidatul USL la presedintia Consiliului Judetean este
Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu. 
  
  Lista candidatilor arata tocmai faptul ca USL a respectat formula de care vorbea Ioan Cindrea la
inceputul lunii martie. Presedintele PSD Sibiu a explicat, cu ocazia lansarii candidatului USL la Primaria
Sibiu ca, in cazul in care partidele care formeaza Uniunea Social Liberala au deja un reprezentant in
functia de primar, acesta va fi reprezentantul Uniunii la alegerile din acest an, aceeasi conditie urmand sa
fie aplicata in cazul in care USL are un reprezentant in functia de viceprimar. Totodata, in localitatile in
care USL nu are niciun reprezentant in functia de primar sau viceprimar, va intra in cursa electorala
candidatul care este cel mai bine pozitionat in sondaje. in acest sens, potrivit listei candidatilor USL, la
alegerile din iunie, la nivelul tarii vor intra in cursa electorala din acest an primarii care sunt deja in
functie, cum este cazul lui Sorin Oprescu (candidat independent sustinut de USL) pentru Primaria
Generala a Capitalei, Marian Vanghelie (PSD) pentru Primaria Sectorului 5 Bucuresti, Radu Mazare
(PSD) pentru Primaria orasului Constanta, Romeo Stavarache (PNL) la Bacau sau Constantin Boscodeala
(PSD), la Buzau.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  psd sibiu  constanta  bucuresti  bacau  psd  sibiul  pnl  ioan cindrea  buzau
consiliului judetean  cazul  alegerile locale  presedintele psd sibiu  bac  presedintele psd  cursa  sorin
oprescu  definitivat
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