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idice care nu au sp&#259;lat ro&#539;ile autovehiculelor ie&#537;ite din &#537;antiere, au depozitat materiale din construc&#
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Poli&#539;i&#537;tii locali au avut în aten&#539;ie, în ultima perioad&#259;, &#537;i modul în care
persoanele fizice &#351;i juridice care execut&#259; lucr&#259;ri de construc&#355;ii,
repara&#355;ii &#351;i demol&#259;ri la cl&#259;diri sau lucr&#259;ri
edilitar-gospod&#259;re&#351;ti au respectat obliga&#539;iile pe care le au, conform HCL 159/2016,
referitoare la Regulamentul privind gestionarea de&#537;eurilor din construc&#539;ii &#537;i
demol&#259;ri, pe raza municipiului Timi&#537;oara. Astfel, în cadrul patrul&#259;rilor efectuate dar
&#537;i ca urmare a sesiz&#259;rilor, au fost constatate &#537;i aplicate anul acesta tot atâtea
sanc&#539;iuni pentru un num&#259;r de 114 persoane fizice &#537;i juridice care nu au respectat
acest regulament. Spre exemplu, zilele trecute, un conduc&#259;tor auto care a ie&#537;it dintr-un
&#537;antier de pe str. &#536;tefan Procopie a fost sanc&#539;ionat deoarece a murd&#259;rit
c&#259;ile publice cu noroi &#537;i diverse materiale. Situa&#539;ii de înc&#259;lcare a actului
normativ men&#539;ionat au mai fost întâlnite în ultima perioad&#259; pe str&#259;zi precum E.
Gârleanu, Rapsodiei, Or&#259;&#537;tie, Milos Cirneaski, Tiberiu, Timi&#537;an Pop, &#536;tefan
cel Mare, Islaz, Pan Halipa, General Dragalina, Calistrat Higa&#537;, Samuel Micu, Drago&#537;
Vod&#259;, Bobâlna, Mircea cel B&#259;trân. Reamintim c&#259;, printre altele, persoanele fizice
&#537;i juridice care efectueaz&#259; lucr&#259;ri sunt obligate s&#259; nu depoziteze
p&#259;mântul rezultat din lucr&#259;rile de construc&#355;ii pe un amplasament f&#259;r&#259;
aprobarea emis&#259; de serviciile de specialitate, s&#259; nu murd&#259;reasc&#259; c&#259;ile
publice ca urmare a activit&#259;&#355;ilor de înc&#259;rcare–desc&#259;rcare a mijloacelor de
transport, s&#259; nu preparare mortarele sau betoanele direct pe sol, s&#259; efectueze
lucr&#259;ri de salubrizare a domeniului public &#351;i a amplasamentelor organiz&#259;rilor
de &#351;antier aprobate, s&#259; ia m&#259;suri de împiedicare a producerii &#351;i
r&#259;spândirii prafului în &#351;i din incinta organiz&#259;rilor de &#351;antier, s&#259;
amenajeze c&#259;i de acces din organiz&#259;rile de &#351;antier pân&#259; la c&#259;ile
&#351;i drumurile publice, înainte de începerea construc&#355;iilor pentru a preveni
murd&#259;rirea str&#259;zilor, trotuarelor, la ie&#351;irea din zona construibil&#259;, s&#259; ia
m&#259;suri de asigurare a unei rampe de sp&#259;lare sau de cur&#259;&#355;are a
ro&#355;ilor autovehiculelor ori utilajelor de orice fel care p&#259;r&#259;sesc
organiz&#259;rile de &#351;antier, s&#259; ia m&#259;suri de asigurare a recipientelor de
precolectare a de&#351;eurilor menajere la punctele de lucru, organiz&#259;rile de &#351;antier, pe
traseul lucr&#259;rilor edilitar–gospod&#259;re&#351;ti, pentru personalul propriu etc.
Sanc&#539;iunile prev&#259;zute sunt de la 1000 –1500 lei pentru persoane fizice &#351;i de la
1500-2500 lei pentru persoane juridice. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I
EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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