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Plimb&#259;ri cu motoscuterele, scandaluri &#351;i consum de alcool în parcurile
Timi&#351;oarei
Cele mai multe probleme depistate de poli&#355;i&#351;tii comunitari care patruleaz&#259; în
parcurile din Municipiu în ultima perioad&#259; sunt cele legate de circula&#355;ia motoscuterelor
pe alei, distrugerea materialului dendrofloricol, provocarea de scandal &#351;i consumul de alcool pe
b&#259;nci. Spre exemplu, G. Alin, din Timi&#351;oara, a fost sanc&#355;ionat cu amend&#259; de
500 lei, conform HCL 349/2002 modificat&#259; prin HCL 542/2006, pentru c&#259; a circulat cu
motoscuterul în Parcul Dacia. Tot în Parcul Dacia a fost depistat &#351;i H. Dragan, din
Timi&#351;oara, care circula cu mopedul Piaggio pe alei, acesta fiind sanc&#355;ionat tot cu 500 lei.
H. Daniel, tot din Timi&#351;oara, a fost sanc&#355;ionat cu aceea&#351;i sum&#259; pentru
c&#259; se plimba cu motoscuterul în Parcul Poporului, de&#351;i în zon&#259; se aflau mai
mul&#355;i copii mici înso&#355;i&#355;i de p&#259;rin&#355;i &#351;i bunici. În aceea&#351;i
ipostaz&#259; a fost depistat &#351;i P. Alin care circula cu motoscuterul pe aleile din Parcul
Poporului, acesta justificând c&#259; a mers cu acest vehicul în parc pentru a bea ap&#259;. La
capitolul scandaluri, poli&#355;i&#351;tii comunitari au avut de lucru în Parcul Dacia unde un grup
de &#351;apte persoane, cu to&#355;ii din Timi&#351;oara, cu vârste cuprinse între 20 &#351;i 27
de ani, st&#259;teau pe b&#259;ncile de lâng&#259; fântâna artezian&#259; &#351;i urlau, adresau
cuvinte jignitoare celor din jur, dup&#259; care au refuzat s&#259; se legitimeze. A fost
solicitat&#259; echipa de interven&#355;ie a Poli&#355;iei Comunitare, care i-a sanc&#355;ionat cu
amenzi între 100 &#351;i 500 lei. Unul dintre scandalagii, B. Cristian, care a continuat s&#259;
adreseze cuvinte jignitoare agen&#355;ilor &#351;i s&#259; dac&#259; scandal tulburând
lini&#351;tea în zon&#259;, a fost dus la Sec&#355;ia 1 Poli&#355;ie pentru continuarea
cercet&#259;rilor. Un alt caz sesizat în zona central&#259; a ora&#351;ului este cel al lui P. Ana, din
Vârciorova – Cara&#351; Severin, care &#351;i-a f&#259;cut un culcu&#351; din crengile rupte
dintr-un brad aflat în apropierea fântânii cu pe&#351;ti din Pia&#355;a Victoriei. Aceasta a fost
sanc&#355;ionat&#259; conform HCL 349/2002 modificat&#259; prin HCL 542/2006 cu 250 lei.
Foarte multe cazuri sunt cele de consum de alcool în parcuri, fapt&#259; interzis&#259; de Legea
61/1991 republicat&#259;. Un grup de patru persoane toate din localitatea Vornice&#351;ti –
Boto&#351;ani a fost sanc&#355;ionat cu câte 100 lei pentru c&#259; beau alcool în Parcul Dacia.
Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,
Consilier Daniela Galbenu
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