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te de poli&#539;i&#537;tii locali proprietarilor care nu &#537;i-au îngrijit &#537;i cosit buruienile, unele cu poten&#539;ial alerg

Poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Serviciului Protec&#539;ia Mediului au continuat în
aceast&#259; perioad&#259;, verific&#259;rile pentru identificarea &#537;i luarea m&#259;surilor
legale în cazul proprietarilor de terenuri de pe raza municipiului Timi&#537;oara care nu î&#537;i
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între&#539;in terenurile de&#539;inute, nu le cosesc de buruieni pentru a preveni apari&#539;ia
plantelor alergene, care produc efecte asupra st&#259;rii de s&#259;n&#259;tate a popula&#539;iei.
Poli&#539;i&#537;tii locali efectueaz&#259; ac&#539;iuni pe aceast&#259; linie pe timpul sezonului
cald, pentru a-i determina astfel pe proprietari s&#259; ia m&#259;surile de cosire pân&#259; în
perioada de înflorire a plantelor care produc alergii cet&#259;&#539;enilor. Astfel de zone în care
terenurile erau pline de vegeta&#539;ie au fost semnalate în mai multe cartiere ale ora&#537;ului, în
ultima perioad&#259; ac&#539;ionându-se pe str&#259;zile Zurich, Anemonelor, Radu Tudoran,
Tosca, Bdul Industriei, Virtu&#539;ii, Azaleelor, Zambilelor, Cr&#259;i&#539;elor, Steaua, Zefirului,
Gr. Alexandrescu, Calea Urseni, Bdul Iosif Bulbuca, Ciocârliei, M. Jora, I. Klein, A. Imbroane. De la
începutul acestei veri au fost aplicate pentru astfel de fapte un num&#259;r de 121 sanc&#539;iuni
contraven&#539;ionale, în valoare de 181500 lei. Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara
reaminte&#537;te c&#259; potrivit HCL 371/2002 modificat&#259;, persoane fizice &#537;i juridice
sunt obligate s&#259; asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, a vegeta&#539;iei ierboase, s&#259;
colecteze &#537;i s&#259; transporte de&#537;eurile rezultate de pe terenurile virane pe care le
de&#539;in sub orice form&#259; legal&#259;, situate în intravilanul municipiului &#537;i a celor
situate de-a lungul c&#259;ilor de comunica&#539;ie rutier&#259; sau feroviar&#259; &#537;i
s&#259; asigure împrejmuirea acestora. De asemenea, trebuie s&#259; asigure
cur&#259;&#539;area buruienilor, a vegeta&#539;iei ierboase &#537;i lemnoase în jurul imobilelor
pe care de&#539;in sub orice form&#259;. Sanc&#539;iunile pentru astfel de fapte sunt între 1500
&#537;i 2500 lei. BIROUL COMUNICARE, REGISTRATUR&#258; &#536;I EVIDEN&#538;&#258;
OPERATIV&#258; undefinedundefinedundefinedundefined
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