
A murit colonelul (rtg) Mihai Neamtu
Primim cu deosebita intristare vestea tragica a decesului domnului colonel (rtg) Neamtu Mihai, veteran de
razboi, ofiter care in ultima decada a vietii a locuit in Municipiul Sibiu si care ne-a fost extrem de
apropiat, atat la suflet cat si prin participarea activa la diverse evenimente ale institutiei. Decesul a
survenit pe cale naturala, ofiterul ar fi implinit in 27.10.2012, 90 de ani. Doresc sa transmit, in numele
personalului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu, sincere condoleante alaturi de intreaga noastra
compasiune tuturor rudelor indoliate, prietenilor si apropiatilor colegului nostru, profund regret si aleasa
compatimire pentru pierderea suferita. Multi dintre noi l-am cunoscut personal, din prisma relatiilor de
natura camaradereasca si chiar prieteneasca, il vom pastra mereu in amintire exact asa cum a fost - plin de
buna-dispozitie, radiind zambete si incantare. Tacuti si tristi il vom conduce pe ultimul drum, pastram un
moment de reculegere si vom rosti: "AM ONOAREA SĂ VĂ SALUT DOMNULE COLONEL "- pentru
ultima data, pe fondul focurilor de salva, cu deplina onoare.
  
  Cei care l-au cunoscut sau care doresc sa ii aduca un ultim omagiu, o pot face pana in data de
06.09.2012, la capela bisericii de pe Bulevardul Mihai Viteazul din mun. Sibiu unde este depus corpul
neinsufletit.
  
  inmormantarea va avea loc joi, 06.09.2012 incepand cu ora 11.00, iar corpul domnului colonel (rtg.)
Neamtu Mihai va fi depus in Cimitirul Eroilor din Mun. Sibiu.
  
  Fie ca Dumnezeu sa-l ierte, sa-i binecuvanteze spiritul si sa-l odihneasca in pace!
  
  Cu deosebita consideratie, drag si prietenie, in numele Jandarmilor Sibieni, Inspector sef al
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu
  
  Colonel Costel DOGARU
  
  Col. (rtg) Mihai Neamtu, s-a nascut in data de 27 octombrie 1923, in localitatea Poiana, acum Vorona,
din judetul Botosani. A urmat cursurile primare ale `colii din localitate, apoi a plecat la Botosani, pentru a
urma liceul. in anul 1943 a fost recrutat la arma infanterie, apoi, in 20 aprilie 1944, cand rusii au ajuns la
Prut, toti tinerii din zona, au fost chemati la oaste. Au fost dusi toti in judetul Romanesti si au fost
incartiruiti la Vadastra. O luna mai tarziu a fost dus la Falcoi, la sediul Regimentului 37 Infanterie, unde a
fost specializat ca si mitralior, in Compania a II-a a Regimentului. Dupa numai doua luni si jumatate, a
devenit comandantul companiei. Dupa intoarcerea in tara la terminarea razboiului a venit la Sibiu, unde a
fost numit comandantul Garzii de la Depozitul de carburanti din Turnisor si cel al Garzii
Comandamentului Armatei IV. Apoi s-a hotarat s[ devina jandarm. in anul 1946, a urmat cursurile ~colii
de Subofiteri de Jandarmi de la Bucuresti. Ulterior, a fost repartizat la Postul de jandarmi rural de la
Şmig. Nu s-a multumit cu atat si a urmat Şcoala Superioara de Razboi de la Oradea. Dupa absolvire, in
1961, a fost numit comandantul Regimentului de Securitate si Paza de la Baneasa, iar apoi comandantul
Garzii de la Institutul de Fizica Atomica a Romaniei, post din care s-a si pensionat, pe motive de boala, in
1974. Dupa pensionare s-a mutat in localitatea Şmig, iar apoi in municipiul Sibiu.
  
  "Am trait din plin acele momente. Ne aruncam sepcile in aer, ne tavaleam pe iarba, ne tranteam pe jos,
trageam salve... nici nu mai stiam ce sa facem. Razboiul se terminase", Mihai Neamtu.
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