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, bicicli&#537;ti &#537;i conduc&#259;tori auto, nu circula&#539;i în zona central&#259;, deoarece risca&#539;i sanc&#539;iun

Poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Serviciului Circula&#539;ie Rutier&#259; atrag din nou
aten&#539;ia persoanelor care se deplaseaz&#259; cu bicicletele c&#259; este interzis&#259;
circula&#539;ia acestora în zona central&#259; a municipiului, unde sunt amplasate indicatoare
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rutiere în acest sens, cu atât mai mult cu cât odat&#259; cu înc&#259;lzirea vremii a crescut
num&#259;rul celor depista&#539;i circulând cu bicicletele în Pia&#539;a Victoriei,
Libert&#259;&#539;ii, Unirii &#537;i pe str&#259;zile pietonale unde acest lucru nu este permis.
Potrivit OUG 195/2002, art. 161, se interzice conduc&#259;torilor de biciclete s&#259; circule pe
sectoarele de drum semnalizate cu indicatoare care le restric&#539;ioneaz&#259; accesul. În ultima
perioad&#259; au fost aplicate în zona central&#259; un num&#259;r de 65 sanc&#539;iuni
contraven&#539;ionale bicicli&#537;tilor, alte 367 fiind aplicate în cazul autovehiculelor care au oprit
&#537;i sta&#539;ionat în zona central&#259; a municipiului, atât pe str&#259;zile pietonale cât
&#537;i pe str&#259;zile prev&#259;zute cu indicatorul oprire/sta&#539;ionare interzis&#259; din
zona central&#259;. Anul trecut, numai bicicli&#537;tilor le-au fost întocmite un num&#259;r de 833
procese verbale. Pe de alt&#259; parte, poli&#539;i&#537;tii locali sunt prezen&#539;i atât prin
patrulele auto cât &#537;i prin patrulele pe biciclete în zonele în care au fost amenajate piste pentru
biciclete din Municipiu, având în aten&#539;ie respectarea de c&#259;tre conduc&#259;torii auto a
prevederilor OUG 195/2002 referitoare la oprirea &#537;i sta&#539;ionarea autovehiculelor pe
pistele pentru bicicli&#537;ti, fiind aplicate în acest sens în ultima perioad&#259; un num&#259;r de
151 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale. Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara atrage din
nou aten&#539;ia &#537;i face apel la conduc&#259;torii de biciclete s&#259; respecte
legisla&#539;ia în vigoare &#537;i s&#259; nu circule pe biciclete în zona central&#259; a
ora&#537;ului, acolo unde sunt instalate indicatoare în acest sens, ci doar pe traseele &#537;i pistele
amenajate, pentru a evita atât eventualele accident&#259;ri ale pietonilor, cât s&#259; fie
sanc&#539;iona&#539;i, amenzile prev&#259;zute de lege fiind destul de mari, mai exact între 870
lei &#537;i 1160 lei. BIROUL COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL &#536;I
REGISTRATUR&#258;

http://www.polcomtim.ro

2019/8/26 8:25:13 - 2

