
<b>Politistii � criza de masini si benzina</b>
 Conducerea IPJ Sibiu s-a plans ieri, autoritatilor judetului ca nu au masini si bani de benzina pentru a
face o munca de prevenire a infractiunilor mult mai eficienta .
  
  Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Sibiu s-a plans ieri autoritatilor judetului de masinile
proaste din dotare si de cota mica de benzina, insuficienta pentru a acoperi munca de prevenire a
infractiunilor si toate evenimentele de pe raza judetului Sibiu. Problema a fost pusa pe tapet la Autoritatea
Teritoriala pentru Ordine Publica, (ATOP), unde comisarul sef, Ioan Arsenie si chestorul Nicolae Şuteu
au declarat raspicat ca au nevoie de bani. Comisarul sef a luat membrii ATOP pe ocolite vorbind despre
intrunirea de la Galati a Autoritatii, dupa care a intrat in tema si a dezvaluit starea de fapt dramatica din
parcul auto de la IPJ Sibiu. 
  
   "Majoritatea autoturismelor si-au indeplinit norma de casare, iar noi nu avem cum sa achizitionam
altele si nici nu putem sa le imbunatatim starea, Tot ce mai putem face cu ele este sa le reparam astfel
incat sa obtinem verificarea tehnica periodica. Noi am propune ca in cadrul ATOP, ce va lua personalitate
juridica, sa se achizioneze masini noi, iar autoritatile administratiei locale sa suporte o parte din
cheltuielile de combustibil" , a declarat comisarul Ioan Arsenie. 
  
  Parcul auto al Politiei numara 134 de masini
  La ora actuala, in parcul auto al  IPJ Sibiu sunt 134 de masini dintre care 117  functionale, iar 67 sunt
folosite la actiuni operative. Cele mai multe sunt de productie indigena. Politistii au 54 de Dacii si 26 de
Aro. Pe langa acestea mai sunt si masini de import printre care 20 de Volkswagen Vento, 5 Volkswagen
Passat, 3 Renault, 2 camioane si alte tipuri. Cele 134 de masini trebuie sa acopere evenimentele din tot
judetul cu 420.000 de locuitori.
  Daca sefii au simtit lipsa de combustibil, nu de putine ori, subordonatii s-au plans ca sunt nevoiti sa se
deplaseze cu autoturismele proprii la interventii.
  Presedintele Constantin Morar si vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, Iosif Moldovan au sarit
insa ca arsi si au declarat ca bugetul judetului nu poate sa suporte astfel de cheltuieli, motiv pentru care au
recomandat reprezentantilor Politiei sa apeleze la alte surse de finantare, spre exemplu bugetele locale. 
"Nu ar fi moral ca noi sa rectificam bugetul acum cand mai este o luna de zile pana la alegeri si nici nu
cred ca este normal ca noi sa dam 1000 de litri de benzina. Cred ca mai bine ar da comunitatile locale.
Cum este spre exemplu situatia de la Şura Mica, unde seful de post are la dispozitie masina primariei,
cunoscuta fiind situatia tensionata din satul Rusciori" , a declarat Constantin Morar.
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