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Zeci de sanc&#355;iuni în doar câteva zile pentru abandonarea de de&#351;euri pe domeniul
public
Poli&#355;i&#351;tii comunitari, împreun&#259; cu inspectorii RETIM, au ac&#355;ionat în ultima
s&#259;pt&#259;mân&#259; pentru depistarea persoanelor care nu respect&#259; legisla&#355;ia
în vigoare referitoare la p&#259;strarea cur&#259;&#355;eniei în special, dar &#351;i pentru
depistarea acelor persoane care încalc&#259; normele de convie&#355;uire social&#259; în general.
Astfel, au fost efectuate mai multe verific&#259;ri &#351;i controale, pânde &#351;i supravegheri,
fiind verificate &#351;i mai multe sesiz&#259;ri &#351;i reclama&#355;ii. De asemenea, au fost
verificate 10 rampe clandestine de gunoi, iar alte dou&#259; noi au fost depistate. Alte dou&#259;
rampe clandestine au fost iginiezate la interven&#355;ia Poli&#355;iei Ecologice. Cele mai multe
sanc&#355;iuni contraven&#355;ionale au fost aplicate conform OUG 78/2000 modificat&#259;, în
num&#259;r de 13, în valoare de 2800 lei, iar 11 în valoare de 1300 lei conform Legii 61/1991
republicat&#259; pentru cer&#351;etorie, consum de alcool pe domeniul public, scandal. De
asemenea, acela&#351;i echipaj al Poli&#355;iei Ecologice a depistat &#351;i sanc&#355;ionat
persoane care c&#259;utau de&#351;euri recuperabile în locurile destinate depozit&#259;rii
acestora, dar &#351;i persoane care se deplasau cu c&#259;ru&#355;a pe str&#259;zile
ora&#351;ului f&#259;r&#259; autoriza&#355;ie. Valoarea total&#259; a celor 36 de amenzi aplicate
se ridic&#259; la 10.200 lei. Spre exemplu, M. Eugen, din Timi&#351;oara, a fost depistat în timp ce
abandona resturi menajere pe str. Martir Marius Ciopec, în spatele Ambulan&#355;ei Spitalului
Jude&#355;ean, motiv pentru care a fost sanc&#355;ionat cu 200 lei. P. Ana, din Iecea Mare &#351;i
B. Ioan, din Timi&#351;oara, au fost &#351;i ei depista&#355;i &#351;i sanc&#355;iona&#355;i
pentru c&#259; au depozitat de&#351;euri pe str. Oglinzilor. R. Marcel, din Corne&#351;ti – Cluj,
&#351;i C. Gheorghe, din Giera, au fost depista&#355;i &#351;i sanc&#355;iona&#355;i pentru
c&#259; abandonat de&#351;euri în zona Ion Ionescu de la Brad, str. Silistra.
Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,
Consilier Daniela Galbenu
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