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&#259;rul de autovehicule abandonate ridicate anul trecut s-a dublat în urma campaniei Poli&#539;iei Locale pe aceast&#259;
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Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara demara, în luna martie a anului trecut, o campanie
ampl&#259; de depostare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public al municipiului, cu
scopul eliber&#259;rii locurilor de parcarea din cartiere, unde cet&#259;&#539;enii au reclamat în
numeroase rânduri existen&#539;a de autovehicule abandonate de proprietari. În cadrul acestei
campanii s-a solicitat sprijinul popula&#539;iei, timi&#537;orenii fiind încuraja&#539;i s&#259;
sesizeze loca&#539;iile în care exist&#259; astfel de ma&#537;ini transformate în rable care
confer&#259; un aspect inestetic, ocup&#259; locuri de parcare &#537;i s-au transformat în foarte
multe cazuri în focare de infec&#539;ie. În urma campaniei &#537;i cu sprijinul
cet&#259;&#539;enilor au fost înregistrate un num&#259;r de 798 sesiz&#259;ri cu privire la 1041
autovehicule abandonate. În anul 2016 au fost rezolvate un num&#259;r de 757 sesiz&#259;ri
referitoare la 963 autovehicule, 66 dintre r&#259;mânând în lucru. Din totalul sesiz&#259;rilor
solu&#539;ionate, un num&#259;r de 386 autovehicule au fost ridicate de proprietari, 522 nu se
încadreaz&#259; în categoria autovehiculelor abandonate având taxele &#537;i impozitele
pl&#259;tite la zi sau nefiind în acela&#537;i loc de cel pu&#539;in un an de zile, a&#537;a cum
prevede Legea 421/2002, iar 55 de autovehicule au fost ridicate de pe domeniul public de SC
Drumuri Municipale SA. De asemenea, un num&#259;r de 20 de proprietari care de&#537;i au fost
soma&#539;i s&#259; î&#537;i ridice autovehiculele l&#259;sate în paragin&#259; nu s-au
conformat au fost sanc&#539;iona&#539;i cu amenzi de 20.000 lei. Practic, în urma campaniei
Poli&#539;iei Locale &#537;i a apelului f&#259;cut c&#259;tre cet&#259;&#539;enii Timi&#537;oarei
pentru a sesiza asemenea cazuri, num&#259;rul sesiz&#259;rilor &#537;i al autovehiculelor
semnalate s-a dublat fa&#539;&#259; de anul anterior, la fel &#537;i num&#259;rul autovehiculelor
ridicate fie de proprietari fie de societatea Drumuri Municipale. Reamintim c&#259; simpla sesizare a
unui autovehicul ca fiind abandonat nu înseamn&#259; c&#259; imediat acesta este ridicat,
procedura pentru ridicarea vehiculelor abandonate sau f&#259;r&#259; st&#259;pân de pe domeniul
public sau privat al statului sau al unit&#259;&#355;ii administrativ-teritoriale bazându-se pe o
metodologie prev&#259;zut&#259; de lege care implic&#259; întocmirea a numeroase documente
&#351;i respectarea termenelor pentru ducerea lor la îndeplinire. Ac&#539;iunile
poli&#539;i&#537;tilor locali care vizeaz&#259; acest aspect continu&#259; &#537;i în acest an.
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