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a autovehiculelor &#537;i circula&#539;ia cu bicicletele sau alte mijloace de locomo&#539;ie &#537;i nerespectarea modulului
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Poli&#539;i&#537;tii locali au continuat s&#259; ac&#539;ioneze &#537;i în ultima
s&#259;pt&#259;mân&#259; în zona pietonal&#259; a municipiului Timi&#537;oara, atât în civil cât
&#537;i în uniform&#259;, principalele aspecte avute în aten&#539;ie fiind depistarea persoanelor
care abandoneaz&#259; diverse resturi alimentare &#537;i nealimentare pe domeniul public, cum
sunt ambalaje, chi&#537;toace de &#539;ig&#259;ri, peturi, coji de semin&#539;e etc, a celor care
opresc, sta&#539;ioneaz&#259; ori p&#259;trund cu autovehiculele pe str&#259;zile pietonale, acolo
unde acest lucru este interzis, ori circul&#259; cu biciclete, trotinete, role, triciclete, skateboard-uri
&#537;i alte mijloace de locomo&#539;ie, a c&#259;ror circula&#539;ie este de asemenea
interzis&#259; în zona pietonal&#259;. În ceea ce prive&#537;te abandonarea de de&#537;euri,
fapt&#259; constatat&#259; de poli&#539;i&#537;tii locali în civil, au fost aplicate în ultima
s&#259;pt&#259;mân&#259; un num&#259;r de 61 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale pentru
astfel de fapte, conform HCL 371/2007, care prevede amenzi între 500 &#537;i 1000 lei, de la
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s&#259;pt&#259;mân&#259; la s&#259;pt&#259;mân&#259; constatându-se o sc&#259;dere a
num&#259;rului de astfel de cazuri, ceea ce arat&#259; c&#259; persoanele care se
deplaseaz&#259; prin centrul municipiului încep s&#259; se respecte legisla&#539;ia. &#536;i în
ceea ce prive&#537;te oprirea sau sta&#539;ionarea autovehiculelor în zona pietonal&#259;
num&#259;rul celor care încalc&#259; legisla&#539;ia a început s&#259; scad&#259;, fiind aplicate
tot în ultima s&#259;pt&#259;mân&#259; un num&#259;r de 77 sanc&#539;iuni între 290 &#537;i
725 lei, conform OUG 195/2002, iar celor care au circulat cu biciclete, trotinete &#537;i alte mijloace
de locomo&#539;ie au fost aplicate un num&#259;r de 8 sanc&#539;iuni. A&#537;a cum s-a
anun&#539;at deja, poli&#539;i&#537;tii locali au efectuat &#537;i verific&#259;ri pentru depistarea
asocia&#539;iilor de proprietari &#537;i ai societ&#259;&#539;ilor comerciale care nu respect&#259;
modul de precolectare a de&#537;eurilor sco&#539;ând în zona pietonal&#259; pubelele cu
de&#537;euri cu mai mult timp înainte de a fi preluate de reprezentan&#539;ii societ&#259;&#539;ii
de salubrizare, creând astfel disconfort &#537;i conferind zonei un aspect inestetic, cu atât cu cât
este frecventat&#259; de mul&#539;i timi&#537;oreni ie&#537;i&#539;i la plimbare &#537;i
turi&#537;ti. Poli&#539;i&#537;tii locali au luat m&#259;sura sanc&#539;ion&#259;rii
contraven&#539;ionale în cazul societ&#259;&#539;ii Bun-Vast SRL – restaurant chinezesc &#537;i
a unei asocia&#539;ii de proprietari de pe str. Vasile Alecsandri care nu au respectat prevederile
HCL 371/2007 referitoare la precolectarea de&#537;eurilor, sanc&#539;iunile fiind de câte 2500 lei
fiecare. Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara atrage aten&#539;ia c&#259; în continuare
patrulele de poli&#539;i&#537;ti locali în civil &#537;i în uniform&#259; ac&#539;ioneaz&#259;
având în vedere atât abandonarea de resturi cât &#537;i faptele privind oprirea, sta&#539;ionarea,
circula&#539;ia autovehiculelor, dar &#537;i a bicicletelor &#537;i a altor mijloace de
locomo&#539;ie &#537;i vor aplica sanc&#539;iuni drastice celor surprin&#537;i înc&#259;lcând
prevederile legale. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I
EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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