POLITIA LOCALA TIMISOARA - In slujba cetatenilor!

Comunicat de presa 07.09.2018 - 4
Comunicate de presa
Postat de:
Postat la : 2018/9/7 11:00:00

539;i&#537;tii locali au aplicat ieri alte 11 sanc&#539;iuni celor care au abadonat de&#537;euri pe domeniu public al Timi&#537

Poli&#539;i&#537;tii locali au continuat &#537;i ieri ac&#539;iunile demarate la începutul acestei
s&#259;pt&#259;mâni, în cadrul campaniei de identificare a persoanelor care abandoneaz&#259;
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de&#537;euri pe domeniul public &#537;i a rampelor clandestine de gunoi formate în multe zone ale
ora&#537;ului. În cursul zilei de ieri, au fost aplicate un num&#259;r de 11 sanc&#539;iuni
contraven&#539;ionale între 500 &#537;i 1000 lei, conform HCL 371/2007 modificat&#259;, unor
persoane surprinse abandonând de&#537;euri pe str&#259;zi precum Podgoriei, Gh.
&#538;i&#539;eica, Romul Ladea, Glad, Snagov, Zimnicea. De asemenea, poli&#539;i&#537;tii
locali au continuat &#537;i înmânarea &#537;i afi&#537;area de notific&#259;ri prin care
cet&#259;&#539;enii sunt informa&#539;i cu privire la actele normative &#537;i sanc&#539;iunile pe
care le risc&#259; în cazul în care sunt surprin&#537;i abandonând de&#537;euri, alte 46 de
notific&#259;ri fiind împ&#259;&#539;ite în zonele Slavici, Andreescu, Ghirodei, Rusu &#536;irianu,
D. Kiriac, C. Porumbescu. Pe de alt&#259; parte, atât în urma constat&#259;rilor din teren cât
&#537;i cu sprijinul unor cet&#259;e&#539;ni care au sesizat Poli&#539;ia Local&#259;, au fost
identificate noi loca&#539;ii cu de&#537;euri care sunt transmise c&#259;tre Biroul Salubrizare din
cadrul Prim&#259;riei Timi&#537;oara în vederea lu&#259;rii m&#259;surilor de igienizare,
concomitent cu activit&#259;&#539;ile de identificare a persoanelor care le-au depozitat în locurile
respective. Poli&#539;ia Local&#259; reaminte&#537;te cet&#259;&#539;enilor s&#259; sesizeze la
numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 în cazul în care observ&#259; persoane care
abandoneaz&#259; de&#537;euri pentru ca echipajele s&#259; se poate deplasa pentru a lua
m&#259;surile legale care se impun sau dac&#259; observ&#259; loca&#539;ii în care s-au format
rampe clandestine de de&#537;euri pentru a se lua leg&#259;tura cu cei responsabili în vederea
igieniz&#259;rii acestora, pentru a sprijini astfel demersurile Poli&#539;iei Locale de a-i depista pe
cei care fac mizerie &#537;i contribuie la formarea de rampe clandestine de de&#537;euri.
Reamintim c&#259; aruncarea sau abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau
nealimentare, precum &#537;i orice alte de&#537;euri pe domeniul public se
sanc&#539;ioneaz&#259; cu amenzi de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice &#537;i de la
1000 la 2500 lei pentru persoanele juridice. BIROUL COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL
&#536;I REGISTRATUR&#258;
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