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parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilit&#259;&#539;i, dar &#537;i pentru blocarea accesului în cur&#539;i ori s

Poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; permanent pentru solu&#539;ionarea
sesiz&#259;rilor de la cet&#259;&#539;eni care semnaleaz&#259; frecvent cazurile în care sunt
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sta&#539;ionate autovehicule pe locurile special amenajate pentru persoanele cu
dizabilit&#259;&#539;i, pe care le ocup&#259; în mod abuziv f&#259;r&#259; a avea niciun fel de
probleme fizice sau de natur&#259; medical&#259;, punându-i astfel în dificultate pe cei care au
într-adev&#259;r nevoie de ele. O astfel de problema a fost semnalat&#259; zilele trecute pe str.
Uranus, unde un alt autoturism era parcat pe locul special amenjata luându-se m&#259;sura
sanc&#539;ion&#259;rii contraven&#539;ionale a conduc&#259;torului auto, conform OUG
195/2002, la fel întâmplându-se &#537;i pe str. Hotinului. Numai de la începutul anului au fost
aplicate, pe aceast&#259; linie, un num&#259;r de 1423 de sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale.
O alt&#259; situa&#539;ie frecvent întâlnit&#259; este cea a sta&#539;ion&#259;rilor în dreptul
intr&#259;rilor în cur&#539;i, parc&#259;ri etc, punând astfel în imposibilitatea de a-&#537;i folosi
propriet&#259;&#539;ile pe cei care le de&#539;in. Zilnic sunt semnalate astfel de situa&#539;ii la
Dispeceratul Poli&#539;iei Locale, în special diminea&#539;a, când majoritatea începe serviciul
precum &#537;i dup&#259;-amiaza, când oamenii se întorc de la munc&#259;, de la începutul anului
fiind înregistrate 915 sesiz&#259;ri pe aceast&#259; linie, majoritatea finalizându-se cu
sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale. De asemenea, exist&#259; &#537;i cazuri în care sunt
blocate c&#259;ile de rulare a mijloacelor de transport în comun, unii conduc&#259;tori auto
parcându-&#537;i autovehiculele prea aproape de linii de tramvai, punând astfel în dificultate
deplasarea acestora. O astfel de situa&#539;ie a fost constatat&#259; pe str. Drubeta, unde
conduc&#259;torul unui autoturism a parcat pe liniile tramvaiului 7 &#537;i în acest caz fiind
aplicat&#259; sanc&#539;iune. Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara reaminte&#537;te
c&#259; sanc&#539;iunile pentru înc&#259;lcarea prevederilor OUG 195/2002 referitoare la oprirea
&#537;i sta&#539;ionarea în locuri nepermise sunt între 290 &#537;i 725 lei &#537;i 2 sau 3 puncte
penalizare la permis, în func&#539;ie de fapt&#259;, atr&#259;gând totodat&#259; aten&#539;ia
conduc&#259;torilor auto s&#259; respecte indicatoarele rutiere &#537;i s&#259; evite parcarea
autovehiculelor în locuri interzise pentru a evita astfel sanc&#539;ionarea drastic&#259; &#537;i
chiar ridicarea autovehiculelor. BIROUL COMUNICARE, RELA&#538;II CU PUBLICUL &#536;I
REGISTRATUR&#258;
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