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&#537;orenii semnaleaz&#259; lunar telefonic sute de situa&#539;ii la care poli&#539;i&#537;tii locali se deplaseaz&#259; în te

Pe lâng&#259; sesiz&#259;rile primite în scris &#537;i prin email, Dispeceratul Poli&#539;iei Locale
Timi&#537;oara prime&#537;te lunar peste 300 de sesiz&#259;ri telefonice de la
cet&#259;&#539;eni care semnaleaz&#259; diverse aspecte legate de p&#259;strarea ordinii
&#537;i lini&#537;tii publice, cur&#259;&#539;enia ora&#537;ului, activitatea de comer&#539;
stradal, oprirea, sta&#539;ionarea &#537;i parcarea pe raza Municipiului. Spre exemplu, luna
trecut&#259; un num&#259;r important de sesiz&#259;ri au venit pe linie de mediu, în multe cazuri
situa&#539;iile cele mai frecvent semnalate fiind existen&#539;a rampelor clandestine de
de&#537;euri, dar &#537;i faptul c&#259; unii cet&#259;&#539;eni arunc&#259; de&#537;euri pe
domeniul public creând astfel disconfort. De cele mai multe ori cei care abandoneaz&#259;
de&#537;euri vin &#537;i le descarc&#259; din ma&#537;in&#259;. Este &#537;i cazul unui
b&#259;rbat care a fost sanc&#539;ionat de poli&#539;i&#537;tii locali fiind surprins aruncând moloz
pe str. Balta Verde nr. 10, în urma unui apel primit de la un alt timi&#537;orean care l-a observat. O
alt&#259; categorie de sesiz&#259;ri este cea privind prezen&#539;a oamenilor str&#259;zii, a
cer&#537;etorilor &#537;i mai ales a cazurilor în care aceste persoane aflate în majoritatea cazurilor
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sub influen&#539;a alcoolului sunt c&#259;zute pe trotuare, cum ar fi un caz semnalat pe str. Andrei
&#536;aguna, sau chiar pe liniile de tramvai, cum ar fi cazul unul cet&#259;&#539;ean care a
adormit zilele trecute între &#537;inele tramvaiului de pe Bdul Revolu&#539;iei, în zona Prefecturii.
În toate cazurile poli&#539;i&#537;tii locali afla&#539;i în teren sunt îndruma&#539;i c&#259;tre
loca&#539;iile în care sunt semnalate fapte de înc&#259;lcare a legisla&#539;iei &#537;i iau
m&#259;surile legale care se impun, cu rezerva rapidit&#259;&#539;ii în deplasare în func&#539;ie
de celelalte evenimente din teren. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#539;ia Local&#259;
Timi&#537;oara, &#536;ef Birou Daniela Seracin
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