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Reprezentan&#539;ii Circului Bonaccini au primit 9 sanc&#539;iuni pentru c&#259; au umplut
ora&#537;ul cu afi&#537;e amplasate în locuri neautorizate
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Politi&#537;tii locali au luat m&#259;sura sanc&#539;ion&#259;rii contraventionale în cazul unui
b&#259;rbat depistat pe Bdul Take Ionescu, în timp ce lipea afi&#537;e publicitare cu Circul
Bonaccini pe un transformator de curent, astfel de afi&#537;e fiind amplasate de altfel în mai multe
zone ale ora&#537;ului. În urma legitim&#259;rii persoanei în cauz&#259;, s-a stabilit c&#259;
b&#259;rbatul se nume&#537;te T.G., cet&#259;&#539;ean italian cu domiciliul în Peninsul&#259;.
Acesta lipea afi&#537;e folosindu-se de un microbuz cu care se deplasa, autovehicul înregistrat în
Polonia. Cel în cauz&#259; l-a chemat la fa&#355;a locului pe administratorul firmei care
organizeaz&#259; spectacolul de circ, cu sediul în Bucure&#351;ti, &#351;i care a declarat c&#259;
nu de&#355;ine autoriza&#355;ie pentru lipirea de afi&#351;e în Timi&#351;oara.
Cet&#259;&#539;eanul italian a fost sanc&#539;ionat conform Legii 185/2013 cu o sanc&#539;iune
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de 2000 lei. De asemenea, administratorul societ&#259;&#539;ii Circ Voyager, care se ocup&#259;
de promovarea evenimentului, a primit un num&#259;r de 8 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale
în valoare de 2000 lei fiecare, conform HCL 371/2007 modificat&#259;, deoarece în calitate
organizator a lipit prin intermendiul altor persoane postere în mai multe loca&#539;ii neautorizate de
pe raza municipiului. Reamintim c&#259; recent chiar poli&#539;i&#537;tii locali au efectuat o
ac&#539;iune voluntar&#259; de cur&#259;&#539;are a ora&#537;ului de afi&#537;ele amplasate pe
garduri, stâlpi, transformatoare electrice etc, tocmai pentru a nu mai exista astfel de anun&#539;uri
&#537;i postere în toate zonele &#537;i conferind astfel un aspect inestetic municipiului. Pentru a
face din Timi&#537;oara un ora&#537; curat, civilizat, cu adev&#259;rat european, facem apel
&#537;i la timi&#537;oreni s&#259; sesizeze Poli&#539;ia Local&#259; ori de câte ori observ&#259;
astfel de persoane care în majoritate vin din alte ora&#537;e, lipesc afi&#537;e în locuri nepermise
&#537;i ulterior ”uit&#259;” s&#259; le cure&#539;e.
BIROUL COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL &#536;I REGISTRATUR&#258;
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