
Huja: \&quot;Plec din cauza inchiderii spitalului!\&quot; / PDL: \&quot;Huja era pe lista de excluderi de un an \&quot;
Viceprimarul Cisnadiei, Gheorghe Huja a anuntat ca va candida la alegerile locale din vara din partea
PNL. inca membru PDL, Huja spune ca decizia sa vine, in primul rand, din cauza inchiderii spitalului din
Cisnadie: "Faptul ca spitalul din Cisnadie a fost singurul spital inchis in judet a fost o mare dezamagire
pentru mine si vreau sa se stie ca acesta este principalul motiv pentru care voi pleca din partid. S-au
lansat tot felul de zvonuri, ca as fi avut eu interese pentru a se inchide spitalul. Nu e nimic adevarat, iar
faptul ca voi parasi in curand partidul in care am activat noua ani este o dovada ca imi pasa de acest spital
si de oamenii din Cisnadie". 
  
  
  
  PDL vroia sa-l excluda de acum un an
  
  
  
  
  
  Presedintele organizatiei judetene a PDL, senatorul Ion Ariton ne-a declarat: "Este treaba domnului
Huja, chiar nu comentez ce face dansul. in privinta PDL, vom avea un candidat cu sanse reale la
castigarea Primariei Cisnadie." 
  
  Gheorghe Huja s-a inscris in PD in 2003, iar din 2004 este viceprimar al Cisnadiei. Surse din cadrul PDL
sustin ca viceprimarul Gheorghe Huja a fost la un pas sa fie exclus din PDL la inceputul anului trecut.
Lui Huja i s-a reprosat atunci faptul ca, desi au fost alocate sume importante de la bugetul national pentru
sistemele de apa si canal la Cisnadioara, banii nu au fost cheltuiti si au trebuit restituiti. Aceleasi surse
sustin ca lui Huja i-a luat atunci apararea unul dintre vechii membri ai partidului.
  
  Deputatul PDL Cornel Ştirbet ne-a declarat, ieri, ca "domnul Huja stia oricum ca nu va mai fi
nominalizat sa candideze din partea PDL, asa ca si-a cautat un alt partid. E treaba dansului. Noi oricum
nu-l mai sustineam. " 
  
  
  
  Prieten cu Nan pe viata
  
  
  
  Viceprimarul care va candida in acest an pentru functia de primar spune ca odata cu el vor pleca de la
PDL catre PNL si actualii consilieri locali: "Eu m-am dus cu cei sapte consilieri care acum sunt la PDL si
am vorbit cu domnul Cazan (n.n - Mircea Cazan, presedinte PNL Sibiu) si am decis impreuna ca atat eu,
cat si colegii consilieri vom candida din partea PNL. Am avut discutii si cu conducerea PDL, le-am spus
ce intentionez sa fac, pentru ca asa mi se pare corect, sa fiu deschis. Nu este vorba despre vreo tensiune
intre noi, asa am considerat eu ca e bine: sa plec. Mai mult, vreau sa subliniez ca relatiile dintre mine si
oamenii cu care am colaborat atatia ani nu vor fi afectate de aceasta situatie. Cu domnul Nicolae Nan, de
exemplu, voi fi prieten toata viata". 
  
  Faptul ca Gheorghe Huja va candida in iunie pentru functia de primar al Cisnadiei din partea PNL a fost
confirmat si de liderul liberalilor sibieni, Mircea Cazan: "Atat domnul Huja cat si actualii consilieri PDL
vor candida in iunie pe listele PNL. Ne-am intalnit, am discutat, am decis, ne-am strans mainile. Pentru
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mine, o strangere de mana inseamna mai mult decat un acord scris". (L.B.)

Cuvinte cheie: cisnadie  cisnadioara  ion ariton  pnl sibiu  pnl  nicolae nan  pdl  gheorghe huja  consilieri
locali  presedinte pnl sibiu  alegerile locale  mircea cazan  spitalul din cisnadie
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