POLITIA LOCALA TIMISOARA - In slujba cetatenilor!

Comunicat de presa 17.03.2017 - 3
Comunicate de presa
Postat de:
Postat la : 2017/3/17 11:40:00

ru consum de alcool, adresarea de injurii &#537;i împiedicarea poli&#539;i&#537;tilor locali s&#259;-&#537;i îndeplineasc&#25

Poli&#539;i&#537;tii locali afla&#539;i în patrulare noaptea trecut&#259; pe strada
M&#259;r&#259;&#537;e&#537;ti, în jurul orei 02.30, au intervenit pentru luarea m&#259;surilor
legale în cazul unui b&#259;rbat de 38 de ani, cu domiciliul în Timi&#537;oara, care a consumat
alcool pe domeniul public, de&#537;i acest lucru este interzis de Legea 61/1991 republicat&#259;.
Cel în cauz&#259;, la vederea patrulei de poli&#539;i&#537;ti locali, a refuzat s&#259;-&#537;i
decline identitatea sperând c&#259; va sc&#259;pa astfel de sanc&#539;iune. A fost îns&#259;
amendat cu 1000 lei &#537;i pentru consum de alcool &#537;i pentru refuz de legitimare. În timp ce
poli&#539;i&#537;tii locali îi prezentau contravenientului faptele înc&#259;lcate, au sosit imediat
&#537;i doi prieteni ai acestuia, care au încercat s&#259; împiedice poli&#539;i&#537;tii locali
s&#259;-i întocmeasc&#259; celui în cauz&#259; procesul verbal. G.C., de de 36 de ani, cu
domiciliul în Dumbr&#259;vi&#539;a, &#537;i L.S., de de 35 de ani, cu domiciliul în Timi&#537;oara,
au fost la rândul lor sanc&#539;iona&#539;i conform Legii 61/1991 republicat&#259; cu câte 5000 de
lei fiecare pentru împiedicarea organelor de men&#539;inere a ordinii s&#259; î&#537;i
îndeplineasc&#259; atribu&#539;iile conferite de lege &#537;i pentru adresarea de jigniri &#537;i
amenin&#539;&#259;ri. La discu&#539;ii s-a oprit &#537;i un al patrulea cet&#259;&#539;ean, B.E.,
de 30 de ani, cu domiciliul în Beiu&#537; – Bihor, trec&#259;tor ”de bine”, care a început s&#259;
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aduc&#259; la rândul s&#259; aduc&#259; jigniri poli&#539;i&#537;tilor locali f&#259;r&#259;
s&#259; cunoasc&#259; situa&#539;ia, de&#537;i la rândul s&#259;u, aflându-se cu bicicleta, nu
îndeplinea toate prevederile legale, astfel c&#259; a fost sanc&#539;ionat cu 200 lei conform Legii
61/1991 republicat&#259; pentru adresarea de injurii &#537;i cu 870 lei conform OUG 195/2002
pentru c&#259; s-a deplasat cu bicicleta pe str. Gh. Dima f&#259;r&#259; vest&#259;
reflectorizant&#259; &#537;i casc&#259;. BIROUL COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL
&#536;I REGISTRATUR&#258;
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