
Locuinta de la Primarie pentru Ofelia Popii
Consilierii locali ai Sibiului au hotarat ca prima casa disponibila din fondul locativ al orasului sa fie
repartizata actritei Ofelia Popii.

 Decizia consilierilor locali vine in urma propunerii facute de Comisia sociala sibiana. "Pentru ca
locuitorii municipiului Sibiu sa ii poata admira si de acum inainte prestatia actoriceasca exceptionala,
propunem acordarea unei locuinte din fondul locativ de stat, in regim de urgenta. De departe cea mai
apreciata actrita a Teatrului «Radu Stanca», Magdalena Ofelia Popii a fost recompensata in anul 2007 cu
prestigiosul premiu pentru Cea mai buna actrita la Galele UNITER, ce s-au desfasurat la Sibiu. Cu tot
succesul pe care il reputeaza, tanara actrita doreste sa ramana in continuare la Sibiu", se arata in
motivarea Comisiei sociale si a Serviciului Patrimoniu, prezentata consilierilor locali.

 „Sunt foarte fericita si ma bucur. Sunt opt ani de cand ma tot mut din chirie in chirie in Sibiu, nici nu
mai stiu in cate locuri am tot stat. Acum sper ca primesc apartamentul cat mai repede, sunt nerabdatoare
sa ma mut. Trebuie sa le multumesc domnului Hermann Gerold, directorul CN Brukenthal care este
nelipsit de la teatru, doamnei Mariana Fritzmann, domnului Ilie Mitea, un mare iubitor de teatru,
domnului primar, directorului nostru Constantin Chiriac si tuturor celor care m-au ajutat ", spune Ofelia
Popii.

 Presedentia Comisiei Sociale, Mariana Fritzmann, sustine ca, deocamdata, nu exista nicio locuinta
disponibila, care, cel mai probabil, va aparea in urma vreunei evacuari.

 Din 2001, de la absolvirea facultatii, Ofelia Popii este angajata a teatrului sibian si locuieste si in prezent
in gazda. S-a nascut in februarie 1978, iar rolul care a consacrat-o definitiv - sustin reprezentantii
Comisiei sociale - este Mefisto din spectacolul Faust, regizat de Silviu Purcarete.
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