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organizate pe poli&#539;i&#537;tii locali în zona Pia&#539;a Traian, peste 100 de sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale într-o
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Poli&#539;i&#537;tii locali au efectuat în ultima s&#259;pt&#259;mân&#259; ac&#539;iuni
punctuale pe diferite linii în perimetrul Pie&#539;ei Traian, unde au existat probleme legate de modul
în care unele persoane care locuiesc în cartier respect&#259; legisla&#539;ia referitoare la ordinea
&#537;i lini&#537;tea public&#259;, între&#539;inerea cur&#259;&#539;eniei,
desf&#259;&#537;urarea actelor de comer&#539;, îngrijirea imobilelor în care locuiesc sub orice
form&#259;, precum &#537;i pe linie de circula&#539;ie rutier&#259;, fiind instituite inclusiv patrule
permanente de poli&#539;i&#537;ti locali în zona men&#539;ionat&#259;, pedestre pe timp de zi
&#537;i auto pe timp de noapte. Astfel, în urma ac&#539;iunilor punctuale au fost aplicate un
num&#259;r de 102 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale în valoare de 59.590 lei. Dintre acestea
27 au fost aplicate pe linie de ordine public&#259; persoanelor care au provocat scandaluri &#537;i
au adresat cuvinte &#537;i expresii jignitoare cet&#259;&#539;enilor. Pe linie comercial&#259; au
fost verificate un numar de 12 societati comerciale, fiind aplicate sanc&#539;iuni pentru lipsa
acordului de func&#355;ionare, a comercializ&#259;rii de m&#259;rfuri cu termen de valabilitate
expirat &#351;i neafi&#351;area denumirii comerciantului. Pe linie de disciplina în construc&#539;ii,
poli&#539;i&#537;tii locali au aplicat 15 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale pentru
neîntre&#539;inerea cl&#259;dirilor. Pe linie de protec&#539;ie a mediului au fost aplicate 12
sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale celor care nu au între&#539;inut cur&#259;&#539;enia în
zon&#259;, iar pe linie rutier&#259;, politistii locali au constatat un numar de 43 de sanctiuni
contraventionale pentru oprire &#537;i sta&#539;ionare neregulamentar&#259;. Poli&#539;i&#537;tii
locali din cadrul Biroului Transport Urban au ac&#539;ionat de asemenea cu prec&#259;dere în zona
Traian pentru prevenirea infrac&#539;ionalit&#259;&#539;ii stradale &#537;i a furturilor din buzunare
în mijloacele de transport în comun &#537;i în sta&#539;iile acestora din zon&#259;, locuri în care
au fost înregistrate asemenea fapte. Totodat&#259;, pentru prevenirea si combaterea actelor de furt,
vandalism, distrugere, degradare a mobilierului stradal, instalatiilor si accesoriilor aferente si al
asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica pe malul Canalului Bega, respectiv zona aferenta
Pietei Traian, mai exact Splaiul Nistrului – Splaiul Penes Curcanul – Parcul Uzinei,
poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Biroul Patrulare Naval&#259; au patrulat în special în
aceast&#259; parte a Canalului Bega, ac&#539;ionând în scopul prevenirii, descuraj&#259;rii
&#537;i combaterii faptelor de înc&#259;lcare a normelor legale. Ac&#539;iunile în zon&#259;
continu&#259;, poli&#539;i&#537;tii locali fiind prezen&#539;i &#537;i în perioada urm&#259;toare în
zona Pia&#539;a Traian pentru a lua m&#259;surile legale care se impun.
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