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nduc&#259;tori auto p&#259;trund pe str&#259;zile cu acces interzis f&#259;r&#259; s&#259; se gândeasc&#259; la consecin&
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Poli&#355;i&#351;tii locali din cadrul Serviciului Circula&#355;ie &#351;i ai Biroului Ridic&#259;ri
Auto &#537;i Abandonate au efectuat, s&#259;pt&#259;mâna trecut&#259;, noi ac&#539;iuni pentru
depistarea conduc&#259;torilor auto care nu respect&#259; actele normative referitoare la oprire,
sta&#539;ionare, parcare, p&#259;trunderea pe accesul interzis, dar &#537;i în cazul pietonilor,
conduc&#259;torilor de mopede, biciclete &#537;i c&#259;ru&#539;e care nu respect&#259;
legisla&#539;ia rutier&#259;. Astfel, în ultima s&#259;pt&#259;mân&#259; au fost aplicate un
num&#259;r de 197 sanc&#355;iuni, în valoare de 41.590 lei. Cele mai multe dintre acestea au fost
aplicate la OUG nr. 195/2002 pentru oprirea sau sta&#355;ionarea în sta&#355;iile Ratt, oprirea sau
sta&#355;ionarea pe trecerile pentru pietoni, oprirea sau sta&#355;ionarea în raza de ac&#355;iune
a indicatorului „Oprirea interzis&#259;“. De asemenea, au fost aplicate sanc&#539;iuni &#537;i
pietonilor care au trecut prin locuri nemarcate, precum &#537;i conduc&#259;torilor de mopede
echipa&#539;i necorespunz&#259;tor, precum &#537;i conduc&#259;torilor auto de ma&#537;ini de
mare tonaj pentru nerespectarea restric&#355;iilor privind tonajul pe anumite sectoare de drum. Trei
persoane au fost sanc&#539;ionate pentru c&#259; au parcat pe locurile destinate persoanelor cu
handicap conform HCL 371/2007, iar opt pentru refuzul legitim&#259;rii conform Legii 61/1991. Un
num&#259;r mare de sanc&#539;iuni, peste 30, au fost aplicate &#537;oferilor care au p&#259;truns
cu autovehiculele pe str&#259;zi cu accesul interzis. Un num&#259;r de 41 de autovehicule parcate
neregulamentar au fost ridicate, iar în cazul a 36 s-au lipit colante autoadezive. Nu lipsesc nici
infrac&#539;iunile constatate. Pe lâng&#259; sustragerea unei biciclete, caz depistat de
poli&#539;i&#537;tii locali în trafic, în aceste zile tot în trafic a fost depistat &#537;i
timi&#537;oreanul care conducea ma&#537;ina f&#259;r&#259; s&#259; fi avut vreodata carnet de
&#537;ofer. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara, &#536;ef Birou
Daniela Seracin
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