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&#539;ionat drastic dup&#259; ce a scris cu graffiti pe cl&#259;direa Colegiului C.D. Loga. Datele sale au fost comunicate pentr
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Poli&#539;i&#537;tii locali au depistat ieri, ca urmare a verific&#259;rilor efectuate prin mijloace
specifice, un tân&#259;r care a scris cu spray-ul de tip graffiti pe cl&#259;direa Colegiului
Na&#539;ional C.D. Loga, de pe strada cu acela&#537;i nume. Mai exact, acesta a scris, în noaptea
de 04.01.2019, în jurul orei 02.00, pe fa&#539;ada imobilului men&#539;ionat deteriorându-l &#537;i
creând astfel un aspect inestetic. Ulterior, poli&#539;i&#537;tii locali l-au identificat ca fiind B.F., de
19 ani, din Timi&#537;oara, acesta fiind sanc&#539;ionat cu amend&#259; maxim&#259;, conform
Legii 554/2003 privind m&#259;suri pentru asigurarea aspectului estetic al localit&#259;&#539;ilor,
de 2500 lei. De asemenea, datele acestuia au fost comunicate reprezentan&#539;ilor Colegiului C.D.
Loga, în vederea efectu&#259;rii demersurilor de recuperare a prejudiciului ca urmare a refacerii
fa&#539;adei deteriorate. Tân&#259;rul a declarat c&#259; a scris pe cl&#259;dire crezând c&#259;
va fi amuzant pentru prietenii s&#259;i. Acesta este cel de-al doilea caz în ultimele dou&#259;
s&#259;pt&#259;mâni în care astfel de tineri sunt depista&#539;i si sanc&#539;iona&#539;i drastic
pentru astfel de fapte. Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara atrage din nou aten&#539;ia
c&#259; înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe fa&#539;adele imobilelor proprietate public&#259; sau
privat&#259;, pe monumente istorice &#537;i de arhitectur&#259; sau pe orice alt tip de
construc&#539;ii a inscrip&#539;iilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, spray-uri &#537;i alte
asemenea materiale care murd&#259;resc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în
cauz&#259;, constituie contraven&#539;ie &#537;i se sanc&#539;ioneaz&#259; cu amend&#259; de
la 500 lei la 2500 lei, cei depista&#539;i riscând &#537;i fie tra&#537;i la r&#259;spundere &#537;i
cu privire la m&#259;surile de cur&#259;&#539;are sau refacere a fa&#539;adelor. Un alt caz,
depistat tot în zona respectiv&#259;, pe C.D. Loga, asear&#259;, în jurul orei 23.30, este cel al unui
tân&#259;r de 20 de ani, B.R. din Hunedoara, care a fost sanc&#539;ionat tot cu 2500 lei conform
HCL 371/2007, deoarece a f&#259;cut drifturi, turând motorul autoturismului Hyundai la volanul
c&#259;ruia se afla. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I
EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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