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Local&#259;, tot mai mare – sesiz&#259;rile au crescut în fiecare an. În ultimele 6 luni s-a ac&#539;ionat &#537;i r&#259;spuns
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Pe lâng&#259; constat&#259;rile zilnice în cadrul patrul&#259;rilor efectuate în multe zone ale
ora&#537;ului permanent, poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; &#537;i ca urmare a
sesiz&#259;rilor de la cet&#259;&#539;eni care semnaleaz&#259; diverse probleme cu care se
confrunt&#259; &#537;i care intr&#259; în competen&#539;a Poli&#539;iei Locale, conform
prevederilor Legii 155/2010. Astfel, de la an la an, sesiz&#259;rile de la cet&#259;&#539;eni au
crescut sim&#539;itor, semn c&#259; &#537;i încrederea acestora în luarea m&#259;surilor legale
de c&#259;tre poli&#539;i&#537;tii locali este tot mai ridicat&#259;. Spre exemplu, anul trecut, în
2018, poli&#539;i&#537;tii locali au dat curs unui num&#259;r de 11900 sesiz&#259;ri de la
cet&#259;&#539;eni, în 2017 la 10496 sesiz&#259;ri, iar în 2016 la 8833 sesiz&#259;ri. În primele 6
luni ale acestui an, poli&#539;i&#537;tii locali au r&#259;spuns &#537;i ac&#539;ionat, iar ulterior au
comunicat m&#259;surile luate în baza actelor normative în vigoare, în cazul a 6384 sesiz&#259;ri
telefonice &#537;i scrise, cele din urm&#259; transmise prin email sau direct la sediul
institu&#539;iei. Dintre acestea, cele mai multe sunt cele pe linie rutier&#259;, referitoare la
autoturisme parcate neregulamentar, în special în zona indicatoarelor de oprire interzis&#259;, pe
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trotuare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilit&#259;&#539;i, pe pistele de biciclete, care
blocheaz&#259; intr&#259;rile în cur&#539;i, parc&#259;ri, institu&#539;ii, pe c&#259;ile de rulare a
mijloacelor de transport în comun, pe spa&#539;ii verzi, în zonele pietonale sau care p&#259;trund
pe str&#259;zi cu accesul interzis. Pe locul doi într-un top al sesiz&#259;rilor, se afl&#259; cele din
domeniul disciplinei în construc&#539;ii, referitoare la neîntre&#539;inerea unor cl&#259;diri &#537;i
la efectuarea de lucr&#259;ri f&#259;r&#259; autoriza&#539;ie de construc&#539;ie. Pe locul trei
sunt sesiz&#259;rile pe linie de mediu, la acest capitol majoritatea sesiz&#259;rilor fiind legate de
cur&#259;&#539;enie, de abandonarea de resturi alimentare &#537;i nealimentare, formarea de
rampe clandestine de gunoi &#537;i nerespectarea colect&#259;rii selective a de&#537;eurilor. Pe
locul patru în topul sesiz&#259;rilor primite din partea cet&#259;&#539;enilor se afl&#259; cele
referitoare la înc&#259;lcarea normelor de convie&#539;uire social&#259;, tulburarea ordinii &#537;i
lini&#537;tii publice, zgomot, consum de alcool pe domeniul public, iar pe locul cinci sunt
sesiz&#259;rile referitoare la existen&#539;a pe domeniul public a autovehiculelor abandonate
&#537;i f&#259;r&#259; st&#259;pân. Alte situa&#539;ii semnalate de cet&#259;&#539;eni se
refer&#259; la prezen&#539;a persoanelor f&#259;r&#259; ad&#259;post în anumite zone ale
ora&#537;ului, activit&#259;&#539;i de comer&#539; f&#259;r&#259; de&#539;inerea de
autoriza&#539;ii &#537;i nerespectarea altor acte normative din domeniu, de&#539;inerea de
animale de companie f&#259;r&#259; acord &#537;i l&#259;sarea acestora în libertate,
desf&#259;&#537;urarea activit&#259;&#539;ii de transport persoane în regim de taxi
f&#259;r&#259; respectarea prevederilor legale. Cet&#259;&#539;enii pot semnala diverse
situa&#539;ii care contravin normelor legale &#537;i intr&#259; în competen&#539;a Poli&#539;iei
Locale la numerele de telefon 0256.968, 0256.246.112 sau la adresa de email
contact@politialoctm.ro. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I
EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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