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.  

MESAJ DE ANUL NOU 
 

Stimați colegi, 

 
Împreună am parcurs un an 2018 cu foarte multe evenimente și provocări la nivelul comunității pe care o 

apărăm zi de zi. Sunt puțini cei care realizează  și recunosc eforturile noastre pentru îndeplinirea misiunii de menținere 

a ordinii publice la nivelul municipiului Iași.  

Cu toate acestea, suntem constienți că Poliția Locală Iași trebuie să aibă o relație strânsă cu publicul, 

care va materializa concepția că Poliția si Comunitatea sunt un întreg, dat fiind faptul că polițițiștii sunt membri 

ai comunității, care sunt plătiți, pentru a acorda atenție sporită intereselor fiecărui cetățean, existenței și bunăstării 

societății. Aceasta ne face ca pe lângă misiunea şi datoria morală pe care le avem, să veghem şi mai mult asupra 

respectării legalității. 

Pentru că suntem în ultimele zile ale acestui an 2018, doresc să transmitem mulțumirile noastre 

Primarului municipiului Iași, domnul MIHAI CHIRICA, domnilor viceprimari, întregului for al  Consiliului 

Local Iasi și tuturor direcțiilor/serviciilor de specialitate din Primăria Municipiului Iași, pentru sprijinul total și 

înțelegerea deplină a solicitărilor noastre, ceea ce a determinat noi speranțe, optimism, încredere, fericire, 

considerație și demnitate, pentru oricare dintre noi. 

Totodată mulțumim instituțiilor publice partenere, societății civile, instituțiilor M.A.I., mass-media, pentru 

buna cooperare şi sprijinul acordat în realizarea obiectivelor Poliției Locale, de menținere a ordinii si siguranței publice. 

 

Dragi colegi din Poliția Locală Iasi,  

În atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă și cu ocazia sosirii Anului Nou 2019, vă adresez 

respectuos, cele mai călduroase urări de bine, sănătate, prosperitate şi bunăstare, inspiraţie şi optimism, 

liniște sufletească și pace.  

Vă rog să primiţi aceleaşi urări și pentru distinsa dumneavoastră familie, pentru cei dragi și 

apropiaţi.  

LA MULȚI ANI TUTUROR   !!! 

 
Vă doresc un An Nou 2019, mai fericit, mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii și plin 

de succese! 

 

 Cu deosebită stimă,  

 LIVIU ZANFIRESCU  

DIRECTOR GENERAL AL POLIȚIEI LOCALE IAȘI 

 

 


