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#355;i&#351;tii comunitari monitorizeaz&#259; cer&#351;etorii care beneficiaz&#259; de ajutor de la stat pentru c&#259; au han

Poli&#355;i&#351;tii comunitari ac&#355;ioneaz&#259; zilnic pentru depistarea persoanelor care
apeleaz&#259; la mila public&#259;, minorii g&#259;si&#355;i în aceste situa&#355;ii fiind
preda&#355;i la Ad&#259;postul de zi &#351;i de noapte de pe str. I. Slavici, iar adul&#355;ii
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ap&#355;i de munc&#259; – sanc&#355;iona&#355;i &#351;i îndruma&#355;i c&#259;tre
localit&#259;&#355;ile de domiciliu. Exist&#259; îns&#259; &#351;i cazuri în care persoane care
prezint&#259; handicap apeleaz&#259; la mila public&#259; fie din proprie ini&#355;iativ&#259;, fie
puse de al&#355;ii. Poli&#355;ia Comunitar&#259; a demarat monitorizarea acestor persoane, care
sunt legitimate, vetificate dac&#259; de&#355;in legitima&#355;ie pentru handicap &#351;i
beneficiaz&#259; de ajutor social în acest sens, fiind apoi în&#351;tiin&#355;at&#259; în scris
institu&#355;ia care a eliberat actul. În ultima perioad&#259;, poli&#355;i&#351;tii comunitari au
depistat pe str&#259;zile municipiului un num&#259;r de nou&#259; persoane aflate în aceast&#259;
situa&#355;ie, acestea fiind avertizate s&#259; nu mai cer&#351;easc&#259;. Mai mult decât atât,
s-a trecut la în&#351;tiin&#355;area institu&#355;iilor care le-au eliberat documentele de persoane
cu dizabilit&#259;&#355;i pentru a se lua m&#259;surile legale în consecin&#355;&#259;. Spre
exemplu, F. Lucian, de 34 de ani, cu domiciliul în Hunedoara, a fost depistat ast&#259;zi în
fa&#355;a magazinului Bega, unde apela la mila public&#259;. Acesta beneficiaz&#259; de ajutor
social din partea Direc&#355;iei Generale pentru Asisten&#355;&#259; Social&#259; &#351;i
Protec&#355;ia Copilului Hunedoara, din anul 2006 &#351;i pân&#259; în prezent, legitima&#355;ia
fiindu-i vizat&#259; la zi. Tân&#259;rul a declarat c&#259; a venit în Timi&#351;oara la sora sa, care
locuie&#351;te cu chirie. În acest context, Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara a
comunicat Direc&#355;iei de Asisten&#355;&#259; Social&#259; &#351;i Protec&#355;ia Copilului
Hunedoara faptul c&#259; persoana respectiv&#259;, de&#351;i are ajutor de la stat, încalc&#259;
legile pe teritoriul municipiului Timi&#351;oara, cer&#351;ind bani. Barbatul a fost sanc&#355;ionat
cu avertisment de c&#259;tre agen&#355;i conform Legii 61/1991 republicat&#259;. Purt&#259;tor
de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Seracin
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