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De&#351;i &#351;tiu c&#259; amenzile sunt mari, unii timi&#351;oreni continu&#259; s&#259; parcheze în locuri interzise

Zeci de persoane continu&#259; s&#259; încalce zilnic legisla&#355;ia referitoare la oprirea,
sta&#355;ionarea &#351;i parcarea în locurile din ora&#351; în acestea sunt interzise conform HCL
349/2002 modificat&#259; prin HCL 542/2006, de&#351;i amenzile sunt mari, iar prevederile actului
normativ au fost popularizate astfel încât toat&#259; lumea s&#259; le cunoasc&#259;. Cele mai
multe nereguli constatate sunt oprirea &#351;i sta&#355;ionarea pe locurile destinate persoanelor cu
handicap, pe trotuare &#351;i în sta&#355;iile mijloacelor de transport în comun. Cei mai mul&#355;i
dintre cei care nu respect&#259; legea g&#259;sesc cel mai frecvent scuze, spunând c&#259; nu au
oprit decât dou&#259; minute. Aceast&#259; explica&#355;ie a fost dat&#259; &#351;i de C. Iustina,
din Timi&#351;oara, care a sta&#355;ionat cu autoturismul Espero pe str. C. Porumbescu în
sta&#355;ia RATT. Aceasta a fost sanc&#355;ionat&#259; cu 500 lei. M. Marius, care a oprit
autoturismul Volkswagen pe locul destinat persoanelor cu handicap din fa&#355;a Centrului Medical
Dr. Golea din Pia&#355;a B&#259;lcescu, a primit &#351;i el o amend&#259; de 500 lei. Acesta a
declarat c&#259; a oprit acolo pentru a-&#351;i lua de mâncare. J. Marius, care a sta&#355;ionat cu
autoturismul Dacia în sta&#355;ia RATT de pe str. C. Brâncoveanu, pe linia 32, a spus c&#259; a
oprit acolo în “interes de serviciu”. Timi&#351;oreanca D. Claudia, care a sta&#355;ionat voluntar cu
autoturismul Peugeot în sta&#355;ia RATT din Badea Câr&#355;an a declarat c&#259; a oprit acolo
s&#259;-&#351;i a&#351;tepte mama. Taximetri&#351;tii care &#351;i-au f&#259;cut din
sta&#355;iile mijloacelor de transport în comun propriile sta&#355;ii de taximetre se scuz&#259;
întotdeauna c&#259; au oprit doar s&#259; coboare clientul. Este &#351;i cazul lui L. Vicen&#355;iu,
care a fost sanc&#355;ionat pentru c&#259; a sta&#355;ionat cu ma&#351;ina de taxi în sta&#355;ia
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RATT “Virgil Economu” de pe str. Simion B&#259;rnu&#355;iu. Purt&#259;tor de cuvânt
Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Galbenu
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