MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE

Urmare

expirării

mandatului

organelor

de

conducere

ale

Consiliului

Departamental din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, la data de
01.04.2017, a fost convocată Adunarea Generala de alegere a Biroului Executiv al
Consiliului Departamental din cadrul IGPF.
Lucrările adunării generale s-au desfășurat în prezența unui număr de 21 de
delegați, iar din cadrul Biroului Executiv Central au participat comisar-șef de poliție
Stancu Petre – președintele Corpului, comisar-șef de poliție Ghețeu Liviu –
vicepreședintele Corpului și subcomisar de poliție Bădilă Florentin Marian.
În deschiderea ședintei domnul colonel
(r) Chirilă Viorel a prezentat Darea de seamă și
un Raport de activitate pe perioada 2013-2016
al Consiliului Departamnetal al IGPF.
Urmare

parcurgerii

procedurilor

de

validare și de exprimare libere a votului
membrilor participanți în Adunarea generală, a
fost ales Consiliul Departamnetului al IGPF cu următoarea componență:
-

Președinte: FILIMON COSTEL;

-

Vicepreședinte: DUMITRU ALEXANDRU;

-

Vicepreședinte: POPA EDUARD;

-

Trezorier: ȘERBA AURELIA;

-

Secretar: MORARU SORIN,

-

Membru: DATCU MARIUS;

-

Membru: FERARU ROMEO;

-

Membru: IORGULESCU ALEXANDRU;

-

Membru: BINIȘOR DĂNUȚ.

”
Unitas per Veritatem”

În încheierea Adunării Generale, președintele Corpului - comisar-șef de poliție
Stancu Petre, a mulțumit echipei care a condus Consiliului Departamental al IGPF, iar
noii echipe i-a urat succes în îndeplinirea obiectivelor din strategia stabilită pe termen
mediu și lung având drept scop redarea încrederii polițiștilor și certitudinea apartenenței
la profesie.
Totodată, a reamintit participanților că pentru prima dată în istoria Ministerului
Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor susține financiar o asigurare de viață
pentru toți membrii acesteia și are o contribuție substanțială la asigurarea lor de
sănătate, dar și celelalte demersuri ale Biroului Executiv Central care trebuie
comunicate în teritoriu tuturor membrilor.
Mulțumim tuturor participanților la Adunarea generală din data de 01.04.2017,
dovedind dorință de implicare în activitatea organizației profesionale Corpul Național al
Polițiștilor.
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