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Patrule pe motoscutere, în intersec&#355;ii, pentru depistarea cer&#351;etorilor

Ca urmare a numeroaselor sesiz&#259;ri venite din partea cet&#259;&#355;enilor, Poli&#355;ia
Comunitar&#259; Timi&#351;oara a reluat patrul&#259;rile în intersec&#355;iile din ora&#351;, de
aceast&#259; dat&#259; prin echipele de agen&#355;i dota&#355;i cu motoscutere, având drept
scop înl&#259;turarea cer&#351;etorilor &#351;i a sp&#259;l&#259;torilor de parbrize, ambele
categorii reprezentând un real pericol pentru persoanele aflate în trafic, fiind surprin&#351;i de
nenum&#259;rate ori printre ma&#351;ini, dar &#351;i un factor de disconfort pentru timi&#351;oreni.
Ac&#355;iunile au început de ieri &#351;i vor continua, fiind stabilite trasee în zonele cele mai
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cunoscute ca fiind frecventate de cer&#351;etori. Înc&#259; de la demararea ac&#355;iunii au fost
depistate mai multe persoane care apelau la mila public&#259;, de&#351;i sunt apte de
munc&#259;, motiv pentru care acestea au fost sanc&#355;ionate &#351;i îndep&#259;rtate din
intersec&#355;iile în care se aflau. Spre exemplu, T. Maricel, de 27 de ani, cu domiciliul în Ia&#351;i,
a fost depistat pe Bdul 16 Decembrie col&#355; cu Bdul V. Pârvan, apelând la mila public&#259;.
Acesta a fost sanc&#355;ionat conform Legii 61/1991 republicat&#259; cu 100 lei. V. Reghina, de 25
de ani, din Coroieni – Maramure&#351;, a fost sanc&#355;ionat&#259; cu 100 de lei pentru c&#259;
cer&#351;ea pe Bdul Revolu&#355;iei. Dou&#259; ore mai târziu, când s-a mutat pe str. C.
Brâncoveanu pentru a apela la mila public&#259;, a fost din nou g&#259;sit&#259; de
poli&#355;i&#351;tii comunitari. Femeia a început s&#259; urle, s&#259; adreseze cuvinte jignitoare
popula&#355;iei dar &#351;i agen&#355;ilor, motiv pentru care s-a ales &#351;i cu sanc&#355;iune
pentru aceast&#259; fapt&#259;. D. Leontin, de 16 ani, din Boc&#351;a – Cara&#351; Severin, a
fost depistat &#351;i sanc&#355;ionat cu 50 lei pentru c&#259; cer&#351;ea la intersec&#355;ia str.
Hector cu I.C. Br&#259;tianu. Un alt tân&#259;r, I. Dan, de 18 ani, din Lugoj, a fost la rândul
s&#259;u sanc&#355;ionat cu 200 lei pentru c&#259; a tulburat lini&#351;tea locuitorilor din
apropierea Pie&#355;ei Unirii, unde a strigat, a f&#259;cut scandal, deranjând persoanele din
zon&#259;. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier
Daniela Galbenu
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