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&#537;i oamenilor str&#259;zii – vânz&#259;tori ambulan&#539;i de &#537;terg&#259;toare auto din Bucure&#537;ti, depista&

http://www.polcomtim.ro

2020/9/22 16:47:35 - 1

Poli&#539;i&#537;tii locali continu&#259; s&#259; ac&#539;ioneaz&#259; permanent pentru
depistarea persoanelor care apeleaz&#259; la mila public&#259; pe str&#259;zile ora&#537;ului, dar
&#537;i a celor care încearc&#259; s&#259; ob&#539;in&#259; bani prin comercializarea de tot felul
de produse în locuri neautorizate, în condi&#539;iile în care au reap&#259;rut vânz&#259;torii de
diverse obiecte în intersec&#539;ii. În ultimele dou&#259; zile, poli&#539;i&#537;tii locali au depistat
dou&#259; astfel de persoane care vindeau la semaforul din zona Bastion, pe str. Hector,
&#537;terg&#259;toare de parbrize, înc&#259;rc&#259;toare &#537;i huse pentru documente auto.
Cei în cauz&#259;, doi b&#259;rba&#539;i, de 37 &#537;i respectiv 42 de ani, ambii din
Bucure&#537;ti, au fost sanc&#539;iona&#539;i în dou&#259; zile cu câte 2000 lei fiecare, conform
Legii 12/1990, marfa fiind ridicat&#259; în vederea confisc&#259;rii, urmând s&#259; se ia aceste
m&#259;suri pân&#259; când vor renun&#539;a la aceast&#259; îndeletnicire. În ceea ce
prive&#537;te num&#259;rul persoanelor care apeleaz&#259; la mila public&#259;, num&#259;rul
acestora a sc&#259;zut sim&#539;itor de la an la an, spre exemplu, de la începutul acestui an fiind
depista&#539;i 777 cer&#537;etori &#537;i persoane f&#259;r&#259; ad&#259;post, cu 127 mai
pu&#539;ini decât anul trecut. Sc&#259;derea num&#259;rului de astfel de persoane de la an la an
se datoreaz&#259; patrul&#259;rilor efectuate permanent de poli&#539;i&#537;tii locali, care îi
adun&#259; pe ace&#537;tia de pe str&#259;zi, dar &#537;i unora dintre cet&#259;&#539;eni care
semnaleaz&#259; astfel de cazuri la Poli&#539;ia Local&#259;, la numerele de telefon 0256.968 sau
0256.246.112. Pe de alt&#259; parte, poli&#539;i&#537;tii locali fac din nou apel c&#259;tre
cet&#259;&#539;eni s&#259; nu le mai ofere bani deoarece în acest fel îi men&#539;inem în
strad&#259;, mai mult, în acest fel fiind atra&#537;i în Timi&#537;oara &#537;i din alte zone ale
&#539;&#259;rii. Mul&#539;i dintre ace&#537;tia sunt consumatori de alcool &#537;i de
substan&#539;e precum aurolacul, unii au probleme din punct de vedere medical, motiv pentru care
sunt deseori agresivi. Poli&#539;i&#537;tii locali continu&#259; ac&#539;iunile zilnice pentru
descurajarea &#537;i diminuarea acestui fenomen. BIROUL COMUNICARE,
REGISTRATUR&#258; &#536;I EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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