POLITIA LOCALA TIMISOARA - In slujba cetatenilor!

Comunicat 16.07.2019
Comunicate de presa
Postat de:
Postat la : 2019/7/16 10:04:52

Poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; &#537;i în parcuri – ciclic se
patruleaz&#259; în Parcurile Dacia, Cugir, Bucovina &#537;i permanent în Copiilor, fiind
aplicate 98 de sanc&#539;iuni de la începutul acestei luni
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Poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; în ultima perioad&#259; &#537;i în parcurile
din ora&#537;, asigurând periodic patrul&#259;ri pentru asigurarea unui climat de lini&#537;te
&#537;i siguran&#539;&#259; pentru cet&#259;&#539;eni, pentru prevenirea actelor de distrugere a
bunurilor publice, pentru verificarea respect&#259;rii actelor normative în vigoare referitoare la
plimbarea câinilor cu les&#259;, &#537;i cu botni&#539;&#259; în cazul celor periculo&#537;i,
strângerea resturilor fiziologice dup&#259; aces&#537;tia, verificarea &#537;i luarea m&#259;surilor
în ceea ce prive&#537;te starea de cur&#259;&#539;enie, luarea m&#259;surilor legale în cazul
persoanelor f&#259;r&#259; ad&#259;post care se aciueaz&#259; în parcuri, a persanelor care fac
g&#259;l&#259;gie, consum&#259; alcool, dar &#537;i a conduc&#259;torilor auto care opresc sau
sta&#539;ioneaz&#259; în perimetrele parcurilor, pe alei sau pe spa&#539;iile verzi. Aceste
ac&#539;iuni vin ca urmare a sesiz&#259;rilor primite de la cet&#259;&#539;eni, dar &#537;i ca
urmare a constat&#259;rilor efectuate de poli&#539;i&#537;tii locali cu ocazia particip&#259;rii la
ac&#539;iunile pe cartiere. Astfel, pe lâng&#259; patrul&#259;rile zilnice în Parcul Copiilor, se
asigur&#259; ciclic &#537;i prezen&#539;a prin patrule în Parcurile Dacia, Bucovina &#537;i Cugir.
Spre exemplu, în ultimele dou&#259; s&#259;pt&#259;mâni, au fost aplicate în parcurile
men&#539;ionate un num&#259;r de 98 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale, fiind depistate
&#537;i preluate de c&#259;tre poli&#539;i&#537;tii locali pentru a fi predate la serviciile sociale un
num&#259;r de 21 persoane f&#259;r&#259; ad&#259;post. Cele mai multe probleme sunt legate de
persoanele care consum&#259; alcool, fac scandal, arunc&#259; resturi alimentare &#537;i
nealimentare pe jos. Exist&#259; îns&#259; &#537;i cazuri de deterior&#259;ri sau distrugeri ale
bunurilor publice. Spre exemplu, azi-noapte, poli&#539;i&#537;tii locali au depistat trei tineri care
d&#259;deau cu picioarele în co&#537;urile de gunoi din Parcul Copiilor r&#259;sturnându-le.
Ace&#537;tia au fost sanc&#539;iona&#539;i conform HCL 371/2007. Poli&#539;i&#537;tii locali vor
ac&#539;iona &#537;i în continuare în parcurile men&#539;ionate, iar dac&#259; situa&#539;ia o
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impune va extinde patrul&#259;rile &#537;i în alte parcuri, în condi&#539;iile în care, pe timp de
var&#259;, num&#259;rul persoanelor care frecventeaz&#259; astfel de loca&#539;ii este tot mai
mare, poli&#539;i&#537;tii locali atr&#259;gând totodat&#259; aten&#539;ia acestora s&#259;
respecte legisla&#539;ia în vigoare pentru a evita sanc&#539;ionarea dar &#537;i pentru a nu crea
disconfort celorlal&#539;i timi&#537;oreni care merg în parcuri pentru a se relaxa.
BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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