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ru între&#355;inerea de rela&#355;ii sexuale, în vederea ob&#355;inerii de foloase materiale, cu 50 de ore de munc&#259; în fo

Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara atrage aten&#355;ia c&#259; num&#259;rul mare de
amenzi aplicate celor care încalc&#259; legea nu r&#259;mâne f&#259;r&#259; rezultat. Cel mai
evident exemplu este cel al unei tinere sanc&#355;ionat&#259; de mai multe ori de
poli&#355;i&#351;tii comunitari, atât anul trecut, cât &#351;i în acest an, pentru atragerea de
persoane de sex masculin în vederea între&#355;inerii de rela&#355;ii sexuale în scopul
ob&#355;inerii de foloase materiale, fapt&#259; prev&#259;zut&#259; în Legea 61/1991
republicat&#259; &#351;i sanc&#355;ionat&#259; cu amenzi între 500 &#351;i 1500 lei. Barcza
Luiza, cu domiciliul în comuna Sântimbru, jude&#355;ul Harghita, a fost amendat&#259; de mai
multe ori de poli&#355;i&#351;tii comunitari &#351;i nu numai. Cum nu &#351;i-a pl&#259;tit
amenzile, Poli&#355;ia Comunitar&#259; a f&#259;cut demersurile pentru demararea procedurii de
executare silit&#259; c&#259;tre localitatea de domiciliu, prin intermediul Prim&#259;riei
Timi&#351;oara. Administra&#355;ia Financiar&#259; a comunei Sântimbru a comunicat
Prim&#259;riei Timi&#351;oara c&#259; persoana în cauz&#259; nu mai locuie&#351;te în
localitatea respectiv&#259; &#351;i nu are bunuri urm&#259;ribile pe teritoriul comunei. Din acest
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motiv, cazul a fost înaintat instan&#355;ei de judecat&#259; care, în Dosarul nr. 3631/325/2007, prin
sentin&#355;a civil&#259; nr. 4308, a admis cererea formulat&#259; de Prim&#259;ria
Timi&#351;oara &#351;i a dispus înlocuirea sanc&#355;iunii amenzii contraven&#355;ionale cu
sanc&#355;iunea prest&#259;rii a 50 de ore de munc&#259; în folosul comunit&#259;&#355;ii, pe
raza Municipiului Timi&#351;oara. &#350;i aceasta deoarece articolul 9 din OG 2/2001 prevede ca,
în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la r&#259;mânerea
definitiv&#259; a sanc&#355;iunii &#351;i nu exist&#259; posibilitatea execut&#259;rii silite, s&#259;
se urmeze demersurile în vederea înlocuirii amenzii cu sanc&#355;iunea oblig&#259;rii
contravenientului la prestarea unei activit&#259;&#355;i în folosul comunit&#259;&#355;ii.
R&#259;mâne de stabilit doar unde va munci tân&#259;ra.Poli&#355;ia Comunitar&#259;
Timi&#351;oara reaminte&#351;te persoanelor care au înc&#259;lcat legea &#351;i au fost
sanc&#355;ionate pentru diverse nereguli c&#259; toate amenzile nepl&#259;tite urmeaz&#259;
calea demar&#259;rii procedurii de executare silit&#259;, urmând ca prim&#259;riile de domiciliu
s&#259; stabileasc&#259; dac&#259; au sau nu bunuri care s&#259; fie executate silit &#351;i care
sunt procedeele de urmat. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,
Consilier Daniela Galbenu
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