
Veterinarii sibieni si-au ales structurile de conducere
Ieri, la pensiunea " Acasa", din Sibiu, a avut loc Adunarea Generala a Medicilor Veterinari din judetul
Sibiu pentru alegerea noilor structuri de conducere. Din cei 153 de membri ai Colegiului Judetean al
Medicilor Veterinari Sibiu (CJMV) au fost prezenti in sala 97. Dupa prezentarea Raportului de activitate
pe ultimii trei ani, care a iscat discutii vii, interesante, uneori contradictorii, s-a trecut la alegerea Biroului
Executiv al CJMV, a Comisiei Judetene de Deontologie si Litigii, a Comisiei de Cenzori, precum si a
delegatiei care va reprezenta Sibiul la cel de-al saptelea Congres National al Medicilor Veterinari din
Romania, ale carui lucrari vor avea loc in luna octombrie la Sinaia.
  
  in urma votului, actualul presedinte al CJMV Sibiu, dr. Radu Nechiti, a fost ales pentru a treia oara
consecutiv, pentru o perioada de inca 3 ani, in fruntea medicilor veterinari din judet. El l-a invins la scor
(86 voturi) pe contracandidatul sau, dr. Nicolae Coldea (8 voturi). " Ca si pana acum, sunt hotarat sa
reprezint cu cinste, corectitudine si profesionalism pe toti medicii veterinari sibieni in fata organismelor
guvernamentale, a institutiilor publice sau private. Sa apar drepturile si interesele profesionale ale
medicului veterinar, fie el de libera practica, functionar public, medic de cabinet, de farmacie sau de
control alimente. in noul mandat voi fi calauzit de 4 principii foarte importante: disponibilitate,
motivatie, ambitie si profesionalism ", a declarat dr. Radu Nechiti, dupa ce a primit noul mandat de
presedinte al Colegiului Judetean al Medicilor Veterinari Sibiu. Iata si componenta celorlalte structuri de
conducere: Biroul Executiv al CJMV Sibiu este format din dr. Radu Nechiti, presedinte Nicolae Balte`,
vicepre`edinte, dr. Rad Muiu, vicepre`edinte si dr. Ioan Albu, secretar, presedinte al Comisiei Judetene de
Deontologie si Litigii a fost ales dr. Cornel Belei, iar presedinte al Comisiei de Cenzori - dr. Catalin
Ciucu.
  
  La cel de-al 7-lea Congres National al Medicilor Veterinari din Romania, Sibiul va fi reprezentat de dr.
Radu Nechiti, dr. Rad Mutiu, dr. Ioan Albu, dr. Şerban Ţichindelean, dr. Nicolae Baltes si dr. Gheorghita
Duca.
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