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rin&#537;i aruncând gunoaie pe domeniul public – trei barba&#539;i, dintre care doi angaja&#539;i Retim, surprin&#537;i ast&

http://www.polcomtim.ro

2019/8/19 8:25:16 - 1

Poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Serviciului Protec&#539;ia Mediului ac&#539;ioneaz&#259;
permanent pe linia depist&#259;rii persoanelor care abandoneaz&#259; de&#537;euri pe domeniul
public pe raza municipiului Timi&#537;oara, formând astfel rampe clandestine de de&#537;euri. Un
sprijin semnificativ pentru ac&#539;iunile desf&#259;&#537;urate acolo unde sunt depozitate
cantit&#259;&#539;i mari de de&#537;euri sunt camerele video amplasate pentru a-i depista pe cei
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care arunc&#259; gunoaie în ora&#537;. Spre exemplu, numai în cursul zilei de ieri au fost
identificate un num&#259;r de 6 persoane, care au fost sanc&#539;ionate cu amenzi de 8500 lei în
total pentru c&#259; au fost surprinse abandonând de&#537;euri pe str&#259;zile Treboniu Laurian,
Rena&#537;terii, Liviu Rebreanu. Ast&#259;zi, trei b&#259;rba&#539;i au fost surprin&#537;i de
poli&#539;i&#537;tii locali chiar în timp ce abandonau cu o ma&#537;in&#259; o cantitate mare de
de&#537;euri, în special provenite de la amenaj&#259;ri interioare, în zona Dâmbovi&#539;a,
&#537;i ace&#537;tia fiind sanc&#539;iona&#539;i cu câte 2000 lei fiecare. Doi dintre ace&#537;tia
erau angaja&#539;i ai Retim. Poli&#539;i&#537;tii locali au aplicat, de la începutul anului, un
num&#259;r de 2319 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale pentru abandonarea de de&#537;euri,
atât în urma constat&#259;rilor din teren ale poli&#539;i&#537;tilor locali, cât &#537;i ca urmare a
surprinderii cu ajutorul camerelor video a persoanelor care arunc&#259; tot felul de resturi pe jos sau
depoziteaz&#259; diverse materiale rezultate în urma cur&#259;&#539;eniei ori amenaj&#259;rilor
interioare în locuri interzise. Cet&#259;&#539;enii cu sim&#539; civic pot sesiza astfel de cazuri la
numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 sau pe adresa de email contact@politialoctm.ro.
Poli&#539;ia Local&#259; atrage aten&#539;ia celor certa&#539;i cu bunul sim&#539; s&#259; nu
mai arunce de&#537;euri pe domeniul public deoarece, pe lâng&#259; faptul c&#259; în acest fel
confer&#259; un aspect inestetic ora&#537;ului, risc&#259; sanc&#539;iuni drastice. BIROUL
COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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