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a&#539;i de poli&#539;i&#537;tii locali în prima s&#259;pt&#259;mân&#259; din decembrie, pe timp de iarn&#259; s-a deschis
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Poli&#539;i&#537;tii locali continu&#259; s&#259; ac&#539;ioneze pentru identificarea, preluarea din
strad&#259; &#537;i predarea la centrele sociale a persoanelor care apeleaz&#259; la mila
public&#259; sau fac parte din categoria persoanelor f&#259;r&#259; ad&#259;post, acest aspect
fiind unul aflat permanent în aten&#539;ia Poli&#539;iei Locale Timi&#537;oara. Astfel, de la
începutul lunii decembrie au fost depista&#539;i &#537;i prelua&#539;i din strad&#259; un
num&#259;r de 33 de cer&#537;etori &#537;i oameni ai str&#259;zii, iar de la începutul anului au
fost depista&#539;i 877 de cer&#537;etori &#537;i oameni ai str&#259;zii, din care 63 minori &#537;i
814 adul&#539;i. De fiecare dat&#259;, poli&#539;i&#537;tii locali iau m&#259;surile legale de
preluare din strad&#259;, majoritatea dintre cei depista&#539;i fiind adu&#537;i de mai multe ori la
sediul Poli&#539;iei Locale pentru introducerea în baza de date, dup&#259; care au fost
preda&#539;i centrului social de pe str. Telegrafului. Majoritatea celor care sunt depista&#539;i pe
str&#259;zile Timi&#537;oarei provin din alte jude&#539;e ale &#539;&#259;rii, motiv pentru care de
fiecare dat&#259; s-a f&#259;cut apel la timi&#537;oreni s&#259; nu le mai ofere bani deoarece în
acest fel îi men&#539;inem în strad&#259;, determinându-i &#537;i pe al&#539;ii s&#259; vin&#259;
în ora&#537;ul nostru deoarece aici primesc mai mul&#539;i bani. Conform Legii 155/2010 a
poli&#539;iei locale, poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; pentru identificarea
cer&#537;etorilor, a copiilor lipsi&#539;i de supravegherea &#537;i ocrotirea p&#259;rin&#539;ilor
sau a reprezentan&#539;ilor legali, a persoanelor f&#259;r&#259; ad&#259;post &#537;i
procedeaz&#259; la încredin&#539;area acestora serviciului public de asisten&#539;&#259;
social&#259; în vederea solu&#539;ion&#259;rii problemelor acestora, în condi&#539;iile legii. Demn
de men&#539;ionat este &#537;i faptul c&#259; popula&#539;ia sprijin&#259; ac&#539;iunile
Poli&#539;iei Locale, sesizând la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 de fiecare
dat&#259; când observ&#259; astfel de persoane, un echipaj deplasându-se pentru preluarea lor.
Reamintim c&#259; în aceast&#259; perioad&#259; de iarn&#259;, ca în fiecare an, s-a deschis,
începând de ieri &#537;i ad&#259;postul amenajat pe str. Înv&#259;&#539;&#259;torului nr. 2, în
incinta punctului termic apar&#539;inând de Colterm SA, unde poli&#539;i&#537;tii locali
asigur&#259; ordinea pentru a preveni eventualele incidente. Ad&#259;postul este deschis pe
perioada sezonului rece, autorit&#259;&#539;ile sprijinind astfel persoanele f&#259;r&#259;
ad&#259;post pentru a evita cazurile de hipotermie &#537;i chiar deces în rândul acestora. BIROUL
COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL &#536;I REGISTRATUR&#258;
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