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Sta&#355;iile RATT, folosite ilegal pe post de parc&#259;ri

Poli&#355;i&#351;tii comunitari au constatat, în ultima perioad&#259;, o cre&#351;tere a cazurilor de
sta&#355;ion&#259;ri voluntare &#351;i parc&#259;ri ale autovehiculelor de orice fel în sta&#355;iile
mijloacelor de transport în comun. Cele mai frecvente locuri în care au fost aplicate sanc&#355;iuni
conform HCL 349/2002 modificat&#259; prin 542/2006, cu valori cuprinse între 500 &#351;i 1000 lei,
sunt sta&#355;iile RATT „Virgil Economu”, de pe str. Simion B&#259;rnu&#355;iu, apar&#355;inând
troleibuzului 11, sta&#355;ia din Calea &#350;agului a autobuzului 33 &#351;i sta&#355;ia de pe str.
C. Brâncoveanu a autobuzului 32. Pentru descongestionarea acestora s-au încercat mai multe
solu&#355;ii. Spre exemplu, pentru eliberarea de ma&#351;ini a sta&#355;iei din Calea
&#350;agului, timp de mai multe s&#259;pt&#259;mâni au fost instituite patrule permanente care îi
aten&#355;ionau pe &#351;oferi c&#259; este interzis&#259; parcarea în acel loc. Pe lâng&#259;
aten&#355;ionarea &#351;oferilor, în celelalte sta&#355;ii au fost aplicate autocolante &#351;i au
fost date sanc&#355;iuni. Un exemplu este cel al sta&#355;iei troleibuzului nr. 11, de pe str. Simion
B&#259;rnu&#355;iu, ocupat&#259; de obicei de taximetre, dar &#351;i de alte autoturisme. Numai
în ultimele trei zile au fost aplicate aici 15 sanc&#355;iuni. &#350;. Nicolae, din Timi&#351;oara, a
primit o amend&#259; de 500 lei pentru c&#259; a sta&#355;ionat cu autoturismul VW Golf în
sta&#355;ia RATT, încurcând circula&#355;ia &#351;i oprirea troleibuzului. Explica&#355;ia acestuia
a fost c&#259; sunt prea pu&#355;ine locuri de parcare. B. Tania, tot din Timi&#351;oara, a primit
aceea&#351;i sanc&#355;iune pentru c&#259; a parcat autoturismul Peugeot în acela&#351;i loc.
Justificarea sa a fost c&#259; a oprit un minut la farmacie. Poli&#355;ia Comunitar&#259; va
continua &#351;i în zilele urm&#259;toare controalele pe aceast&#259; tem&#259;, încercând
s&#259;-i determine pe &#351;oferi s&#259; &#355;in&#259; cont &#351;i de persoanele care
c&#259;l&#259;toresc cu mijloacele de transport în comun. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia
Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Galbenu
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