
Spatiu nou pentru politistii retrasi din activitate
Zeci de politisti in rezerva si in retragere si-au dat intalnire la Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu.
Filiala Sibiu a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere MAI a primit un sediu
nou, inaugurat in prezenta oficialitatilor locale. A fost prezent presedintele Consiliului Judetean Sibiu,
Ioan Cindrea, reprezentantul prefectului, presedintele ATOP, Constantin Sofrone, dar si reprezentantii
structurilor militare din judetul Sibiu. 
  
  De fapt, filiala Sibiu a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere MAI a primit,
pe langa spatiul pe care il avea in curtea Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu, inca o camera in
interiorul aceleiasi cladiri, dat fiind faptul ca spatiul devenise insuficient. "As vrea sa ii multumesc in mod
deosebit domnului inspector sef Tiberiu Iulian Ivancea pentru ca in toata istoria noastra de peste 20 de
ani, dansul a fost singurul care a fost receptiv, ne-a ascultat si ne-a si rezolvat problemele. Acum ne-a dat
aceasta incapere. Am primit sprijin din partea tuturor pensionarilor MAI. Ne apropiem de 600 si suntem o
forta in judetul nostru. Sunt oameni deosebiti: generali, colonei, ofiteri care au muncit in aceasta unitate,
s-au straduit sa isi faca meseria, au avut carente de sanatate, au lipsit din familie mult timp. Vreau sa le
multumesc tuturor ", a spus presedintele filialei Sibiu, col. Valer Hodorog. 
  
  Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea, a multumit pentru invitatia facuta si a spus ca va
fi tot timpul alaturi de fostii politisti. "Luati prezenta mea ca presedinte al Consiliului Judetan Sibiu ca un
semn de respect fata de dumneavostra si fata de munca dumneavoastra de o viata, munca extrem de utila.
Cred ca dumneavoastra ati trecut prin cele mai tulburi momente de la autocratie la democratie, noi cei
mai tineri nu am trait atat de mult in autocratie, in dictatura. Pentru asta va respect si mai mult. Ma bucur
ca astazi am putut sa particip la aceasta inaugurare de sediu pe care cred ca il meritati. Cu siguranta aici
veti avea activitati specifice structurii dvs., asociatiei dvs. Daca aveti vreo problema, cum ar fi problema
pensiilor, spuneti-mi si incercam sa indulcim viata dumneavoastra atat cat putem, dar cred ca sunt si
probleme pe care le putem rezolva pe plan local. Sa nu ezitati sa ma cautati astfel incat in orice problema
sa va putem sprijini. Prezenta noastra aici e o garantie ca vrem sa va sprijinim ", a spus Ioan Cindrea. 
  
  Şeful IPJ Sibiu, Tiberiu Iulian Ivancea, a declarat, la inagurarea sediului, ca inca de la venirea lui in
fruntea Politiei Sibiu a acordat o atentie deosebita fostilor colegi, acum aflati la pensie. "De la venirea
mea aici am acordat o atentie deosebita relatiei pe care Inspectoratul o are cu Asociatia Cadrelor in
Rezerva MAI. Am avut cateva intalniri fie pe probleme de munca, pentru ca am incercat sa ii mentinem
activi pe acesti oameni, pe de alta parte pe probleme de natura organizatorica, de logistica. Au fost tot
felul de probleme, cu pensii, cu recalculari de pensii si asa mai departe. Vreau sa ii asigur ca in continuare
voi fi alaturi de ei. Cu greu am reusit si imi pare rau ca nu am reusit mai devreme sa eliberam si acest
spatiu pentru a-si putea organiza activitatea. Tot ceea ce tine de mine voi face pentru a-i sprijini pe acesti
colegi ", a spus seful Politiei Sibiu.
  
  Spatiul in care asociatia fostilor politisti isi va desfasura activitatea a fost sfintit de doi preoti. (L. Buciu)
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