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meniul public! Multe zone din ora&#537; sunt supravegheate de poli&#539;i&#537;tii locali în civil, dar &#537;i de camere video
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Poli&#539;i&#537;tii locali au continuat s&#259; ac&#539;ioneze în ultima perioad&#259; pentru
depistarea persoanelor care abandoneaz&#259; de&#537;euri pe domeniul public, atât prin patrule
în civil cât &#537;i în cadrul ac&#539;iunilor punctuale organizate de Serviciul Protec&#539;ia
Mediului, acest aspect fiind în aten&#539;ia tuturor poli&#539;i&#537;tilor locali afla&#539;i în
serviciu. Astfel, în ultima s&#259;pt&#259;mân&#259; au fost aplicate un num&#259;r de 22
sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale în cadrul acestor ac&#539;iuni de supraveghere a rampelor
clandestine de de&#537;euri, în urma vizualiz&#259;rii imaginilor video acolo unde sunt amplasate
camere de supraveghere a rampelor, dar &#537;i în cazul patrul&#259;rilor poli&#539;i&#537;tilor
locali afla&#539;i în serviciu. Totalul acestor sanc&#539;iuni de la demararea campaniei de depistare
a persoanelor care contribuie la formarea de rampe de de&#537;euri pe domeniul public se
ridic&#259; la 75 în valoare total&#259; de 61.800 lei. În ultima s&#259;pt&#259;mân&#259; au fost
supravegheate zonele precum str. Bucure&#537;ti, V. Lucaciu, Zimbrului, A. Golescu, Martir Marius
Ciopec – la sta&#539;ia de salvare, Dr. Ioan Mure&#537;an, lâng&#259; centrul de sânge, aceste
loca&#539;ii fiind monitorizate alternativ, atât pe timp de zi, cât &#537;i pe timp de noapte.
Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara atrage aten&#539;ia c&#259; multe rampe clandestine
de de&#537;euri sunt supravegheate video &#537;i c&#259; persoanele depistate sunt
sanc&#539;ionate cu maximum prev&#259;zut de lege în urma identific&#259;rii, recomandând
totodat&#259; cet&#259;&#539;enilor s&#259; &#539;in&#259; cont de aceste aspecte pentru a nu fi
sanc&#539;iona&#539;i. De asemenea, Poli&#539;ia Local&#259; dore&#537;te un parteneriat activ
cu cet&#259;&#539;enii cu spirit civic, motiv pentru care solicit&#259; spriijin în ac&#539;iunile
întreprinse de poli&#539;i&#537;tii locali în furnizarea de date în cazul în care au
cuno&#537;tin&#539;&#259; despre persoane care abandoneaz&#259; de&#537;euri, pentru a
contribui împreun&#259; la men&#539;inerea unui ora&#537; curat &#537;i civilizat. Reamintim
c&#259; sanc&#539;iunile pentru abandonarea de de&#537;euri pe domeniul public, conform HCL
371/2007, sunt între 500 &#537;i 1000 lei pentru persoanele fizice &#537;i pot ajunge pân&#259; la
2500 lei pentru persoanele juridice. Astfel de cazuri pot fi semnalate la numerele de telefon
0256.968, 0256.246.112 sau email contact@politialoctm.ro. Ac&#539;iunile de depistare a
persoanelor care abandoneaz&#259; de&#537;euri pe domeniul public continu&#259; &#537;i în
perioada urm&#259;toare. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I
EVIDEN&#538;&#258; OPERATIV&#258;
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