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#537;ini ridicate de pe pistele de bicicli&#537;ti nou amenajate pe str. G. Laz&#259;r, bicicli&#537;ti sanc&#539;iona&#539;i în
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Poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Serviciului Circula&#539;ie Rutier&#259; au ac&#539;ionat în
aceste zile pentru luarea m&#259;surilor legale în cazul conduc&#259;torilor auto care au oprit sau
sta&#539;ionat cu autovehiculele pe pistele de biciclete nou amenajate de Prim&#259;ria
Municipiului Timi&#537;oara în zona central&#259;, &#537;i în special pe pistele de pe str. Gheorghe
Laz&#259;r. Astfel, la acest capitol în câteva zile, mai exact de joi 13 iulie &#537;i pân&#259; în
prezent, au fost aplicate un num&#259;r de 26 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale, iar 3
autovehicule au &#537;i fost ridicate de poli&#539;i&#537;tii locali cu sprijinul societ&#259;&#539;ii
Drumuri Municipale SA. De asemenea, în ceea ce-i prive&#537;te pe bicicli&#537;ti, un num&#259;r
de 30 de conduc&#259;tori de vehicule pe dou&#259; ro&#539;i au fost sanc&#539;iona&#539;i în
cursul s&#259;pt&#259;mânii trecute deoarece au circulat în zonele în care acest lucru este interzis,
în special în Pia&#539;a Victoriei. A&#537;adar, Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara atrage
aten&#539;ia atât conduc&#259;torilor auto cât &#537;i bicicli&#537;tilor s&#259; respecte
legisla&#539;ia în vigoare pentru a evita sanc&#539;ionarea &#537;i chiar ridicarea în cazul
autovehiculelor. Poli&#539;i&#537;tii locali vor avea în aten&#539;ie permanent respectarea
prevederilor legale în aceste cazuri. Pe de alt&#259; parte, în acest sfâr&#537;it de
s&#259;pt&#259;mân&#259;, mai exact în serile de vineri &#537;i sâmb&#259;t&#259;, efective
m&#259;rite de poli&#539;i&#537;ti locali din cadrul Serviciului Circula&#539;ie Rutier&#259; au
ac&#539;ionat în zona stradionului Dan P&#259;ltini&#537;anu, unde au existat date c&#259; este
înc&#259;lcat&#259; legisla&#539;ia în vigoare de c&#259;tre conduc&#259;torii auto. Astfel, în
cadrul verific&#259;rilor au fost aplicate un num&#259;r de 55 sanc&#539;iuni
contraven&#539;ionale, cele mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea indicatorului privind
accesul interzis, oprirea sau sta&#539;ionarea pe pistele destinate bicicli&#537;tilor, dar &#537;i la
turarea motoarelor, efectuarea de drifturi în zona stadionului. Ac&#539;iunile vor continua. BIROUL
COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL &#536;I REGISTRATUR&#258;
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