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Peste 60 de sanc&#539;iuni aplicate de poli&#539;i&#537;tii locali în parcurile din Timi&#537;oara, în ultimele zile
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Poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; periodic în parcurile din ora&#537;,
asigurând patrul&#259;ri pentru prevenirea actelor de distrugere a bunurilor publice, pentru
verificarea respect&#259;rii actelor normative în vigoare referitoare la ordinea &#537;i lini&#537;tea
public&#259;, 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 persoanelor 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, plimbarea
câinilor cu les&#259; &#537;i cu botni&#539;&#259; în cazul celor periculo&#537;i, strângerea
resturilor fiziologice dup&#259; acestia. În ultimele zece zile, poli&#539;i&#537;tii locali au aplicat în
Parcurile Cugir, Bucovina, Dacia un num&#259;r de 51 sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale, cele
mai multe dintre acestea pentru cei care consum&#259; alcool, fac scandal &#537;i nu
p&#259;streaz&#259; cur&#259;&#539;enia, dar &#537;i celor care au p&#259;truns cu
autovehiculele în zone interzise din apropierea parcurilor, &#537;i alte 13 în Parcul Central Anton
Scudier, unde exist&#259; patrule permanente. Un alt parc aflat în aten&#539;ia
poli&#539;i&#537;tilor locali, în care se patruleaz&#259; periodic, dar în care sunt implicate &#537;i
celelalte for&#539;e din sistemul integrat de ordine public&#259;, este Parcul Botanic. Zilele acestea,
poli&#539;i&#537;tii locali au depistat aici patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 &#537;i 21 de ani,
to&#539;i din Timi&#537;oara, care, pe lâng&#259; alcool, consumau &#537;i substan&#539;e
interzise din categoria etnobotanicelor. Poli&#539;i&#537;tii locali au procedat la efectuarea
demersurilor pentru preluarea cazului de c&#259;tre poli&#539;i&#537;tii din cadrul Brig&#259;zii
pentru Combaterea Criminalit&#259;&#539;ii Organizate Timi&#537;oara în vederea
continu&#259;rii cercet&#259;rilor conform Legii 143/2000 actualizat&#259;, privind combaterea
traficului &#537;i consumului ilicit de droguri. De la începutul anului &#537;i pân&#259; în prezent,
poli&#539;i&#537;tii locali au constatat în parcul respectiv 5 infrac&#539;iuni s&#259;vâr&#537;ite
&#537;i au aplicat peste 40 de sanc&#539;iuni contraven&#539;ionale, cele mai multe pentru
nerespectarea normelor de convie&#539;uire social&#259;, a ordinii &#537;i lini&#537;tii publice.
Poli&#539;i&#537;tii locali vor ac&#539;iona &#537;i în continuare în parcurile men&#539;ionate,
pentru asigurarea unui climat de ordine &#537;i siguran&#539;&#259; pentru cet&#259;&#539;eni.
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