
Varintele PSD la Klaus Johannis
Ovidiu Siterli, Bogdan Trifu si Horatiu Marin sunt cei trei social-democrati care si-au depus candidatura
in interiorul PSD Sibiu pentru a lupta pentru postul de  primar al Sibiului. Liderul local, Ioan Cindrea
spune ca mai asteapta si alte nume, o varianta finala urmand a fi aflata de abia anul viitor. Pana atunci,
social-democratii incep o campanie interna ce se va incheia cu un sondaj de opinie. Candidatului PSD se
va alatura cel al PNL, pentru a stabili cine va participa la alegeri. "Pana  la 1 februarie avem termen sa
trimitem la centru candidatii la Consiliul Judetean si municipiile resedinta de judet. Noi avem trei
candidati care vor intra intr-un sondaj propriu. De acolo vom alege", a declarat Cindrea. In interiorul
partidului se stiu: Ovidiu Siterli, Bogdan Trifu si Horatu Marin. Dintre cei trei, doar ultimul recunoaste
intentia de a candida. `Da, este adevarat, mi-am depus canidatura in cadrul partidului. Cred ca este
important pentru noi ca suntem tineri, iar eu ca lider al tinerilor nu puteam sa nu-mi depun candidatura.
Nu stiu ce sanse am sa ajung primar, insa cred ca este mai important sa avem o lista de consilieri buna si
sa ocupam cat mai multe locuri in Consiliul Local`, a declarat Horatiu Marin. Siterli si Trifu sunt mult
mai rezervati, asteptand timid OK-ul din partea partidului. `Nu pot sa discut prin telefon. Inainte de a da
declaratii trebuie sa orbesc cu colegii mei din partid. Nu stiu de unde ati auzit de aceasta candidatura`, a
spus Ovidiu Siterli. `Nu o sa dau o declaratie prin telefon, nu va cunosc, poate nici nu sunteti persoana
care spuneti. Atunci cand se va sti mai multe, cand vom face cunostinta, va voi sta la dispozitie`, a
raspuns si Bogdan Trifu.
  
   Ioan Cindrea sustine ca cele trei nume nu sunt si ultimele. Variante mai pot aparea. `Cautam si tineri,
dar si persoane consacrate. Exista o lista, insa ea ste deschisa.  Pot fi cei trei, dar pot fi si altii, cautam
variante. Acest proces va continua si anul viitor, de fapt atunci vom sti varianta definitiva cu care vom
merge in alegerile  locale pentru municipiu. Ne-am propus sa invingem, sa obtinem cel mai bun scor`, a
declarat Ioan Cindrea. 
  
   Ultimii candidati ai PSD Sibiu la Primaria Sibiu au fost Ioan Cindrea (2000), Petre Inclezan (2004) si
dr. Ioan Cotarla (2008), iar rezultatele obtinute de ei nu ii incurajeaza deloc pe cei trei potentiali
candidati. Cel mai mult a obtinut Ioan CIndrea, la alegerile din 2000, atunci cand a convins 22,5% dintre
sibieni ca ar merita sa fie primar. A fost invins in turul al doilea al alegerilor, iar de atunci Klaus Johannis
este de neclintit. Cel mai slab contracandidat PSD la Johannis a fost fostul director al Directiei
Finantelor, Petre Inclezan: 4,44%, cu mult fata de cat a reusit in acel an PSD la alegerile pentru Consiliul
Local Sibiu: 11,7%. 
  
   Horatiu Marin este presedintele organizatiei de tineret a PSD Sibiu. Marin este avocet, la fel ca un alt
candidat, Ovidiu Siterli. Siterli a fost secretar al oganizatiei judetene a Actiunii Populare, in perioada in
care partidul era condus de fostul presedinte, Emil Constantinescu. Bogdan Trifu face si el parte din
organizatia de  tineret a PSD si a fost director coordonator al Agentiei judetene pentru protectia
mediului.
  
  Rezultate obtinute de PSD in 2000 – 19,02% pentru Consiliul Local;
  
  Rezultate obtinute de PSD in 2000 – 22,52%, Ioan Cindrea, candidat la primarie
  
  (Tur I);
  
  Rezultate obtinute de PSD in 2004 – 9,44% pentru Consiliul Local;
  
  Rezultate obtinute de PSD in 2004 – 4,46%; Petre Inlcezan, candidat la primarie
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  Rezultate obtinute de PSD in 2008 – 11,72% pentru Consiliul Local;
  
  Rezultate obtinute de PSD in 2008 – 7,18% Liviu Cotarla, candidat la primarie.
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