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Cer&#351;itul &#351;i consumul de alcool r&#259;mân o problem&#259;

Poli&#355;i&#351;tii comunitari au continuat, în aceste zile, ac&#355;iunile de depistare a
persoanelor care încalc&#259; legisla&#355;ia privind ordinea &#351;i lini&#351;tea public&#259;,
dar &#351;i cea privind normele de convie&#355;uire social&#259;. Num&#259;rul semnificativ de
cer&#351;etori afla&#355;i pe raza Municipiului r&#259;mâne o problem&#259;, poli&#355;i&#351;tii
comunitari ac&#355;ionând pentru sanc&#355;ionarea acestora &#351;i îndep&#259;rtarea lor din
zonele în care sunt depista&#355;i. Spre exemplu, I. Gheorghi&#355;&#259;, de 53 de ani, din Uliuc
– Timi&#351;, a fost prins la cer&#351;it în fa&#355;a Catedralei Mitropolitane, de&#351;i este apt
de munc&#259;. Nu este, de altfel, prima dat&#259; când b&#259;rbatul este sanc&#355;ionat
pentru aceast&#259; fapt&#259;. El a fost amendat din nou conform Legii 61/1991 republicat&#259;
cu suma de 100 lei. V. S&#259;ndel, de 17 ani, din Valea Argovei – C&#259;l&#259;ra&#351;i, a fost
&#351;i el sanc&#355;ionat cu 50 lei pentru c&#259; a apelat la mila public&#259; în Pia&#355;a
Libert&#259;&#355;ii, lâng&#259; sta&#355;ia RATT. V. Reghina, de 25 de ani, din Coroieni –
Maramure&#351;, a fost sanc&#355;ionat&#259; contraven&#355;ional cu suma de 100 lei pentru
c&#259; l-a determinat pe M. Vasile, care prezenta un handicap locomotor, s&#259;
cer&#351;easc&#259; lâng&#259; Catedral&#259;. Consumul de alcool pe domeniul public sau
satisfacerea nevoilor fizilogice în spa&#355;ii publice sunt, de asemenea, situa&#355;ii destul de des
întâlnite. C. &#350;tefan, din Uricani – Maramure&#351;, a fost sanc&#355;ionat cu 200 lei pentru
c&#259; &#351;i-a f&#259;cut nevoile în spatele terenului de baschet din Parcul Central, de&#351;i
în imediata apropiere se afla o toalet&#259; ecologic&#259;. Z. Liviu, cu domiciliul în Craiova – Dolj,
s-a ales cu o amend&#259; de 100 lei pentru c&#259; bea alcool pe domeniul public, mai precis spirt
amestecat cu cafea, în timp ce st&#259;tea la una din mesele de &#351;ah din Parcul Central.
Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Galbenu
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