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Liderii pensionarilor cer discuţii faţă – în - faţă cu factorii de decizie din judeţ
Întruniţi în prima şedinţă a Comitetului pentru Persoane Vârstnice din acest an,
reprezentanţii pensionarilor din judeţ i-au solicitat prefectului Costică Macaleţi să
intermedieze în 2015 o serie de întâlniri cu primarul Ovidiu Portariuc, cu preşedintele
Consiliului Judeţean, cu factorii decizionali din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie,
ai societăţilor de utilitate publică şi, nu în ultimul rând, cu parlamentarii de Botoşani.
„Dorim să le prezentăm o serie de probleme cu care ne confruntăm şi să aflăm
personal de la dumnealor ce soluţii se pot găsi. Vrem să facem propuneri şi să
solicităm să se ţină cont şi de noi acolo unde, de multe ori, suntem uitaţi.”, a declarat
Mariana Paraschiv, liderul Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice.
Din partea pensionarilor a fost semnalată inechitatea deciziei operatorului Nova
Apaserv de a sista apa potabilă în imobile întregi din cauza unui singur locatar răuplatnic. Totodată, persoanele de vârsta a III-a au solicitat prefectului o întâlnire la
Dorohoi, în special cu pensionarii proveniţi din industria sticlei, ale căror nemulţumiri
aşteaptă să fie discutate direct cu reprezentantul Guvernului în teritoriu.
Şefii instituţiilor a căror activitate este strâns legată de această categorie de vârstă
au prezentat şi ei în acest cadru o serie de noutăţi. Astfel, de la Casa de Pensii s-a anunţat
că pe 16 februarie începe eliberarea biletelor de tratament, iar dinspre Casa de Sănătate sa transmis că în perioada următoare va ajunge o nouă serie de carduri de sănătate în
Botoşani.
„Reiau solicitarea pe care am făcut-o şi la începutul anului trecut. Este nevoie
de o mai bună comunicare a instituţiilor publice cu persoanele vârstnice. Mai avem de
lucru la acest capitol. Sunt lucruri care nu costă bani. Trebuie să-i sprijinim, să-i
lămurim în ceea ce nu înţeleg şi să le arătăm că suntem alătur.”, au fost cuvintele cu
care a încheiat prefectul Costică Macaleţi întâlnirea de lucru a Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.
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