
 
 

        

      

 

 
  

 

Informare 

 

 În perioada 15-18.10.2021 , urmare a acţiunilor de coordonare a d-lui viceprimar  ing. 

Constantin Liviu TOMA, am organizat, desfăşurat şi intervenit, în conformitate cu prevederile 

Legii 155/2010 – Legea Poliţiei  Locale, pentru respectarea măsurilor  legale generate de perioada 

pandemică,  identificarea stărilor de pericol, siguranţă rutieră şi modul de refacere a lucrărilor în 

carosabil, astfel : 

 1.  Am acţionat cu 21 poliţişti locali de ordine şi linişte publică pe parcursul a două 

schimburi şi 10 poliţişti la circulaţie rutiera,  pentru  prevenirea unor evenimente, asigurarea 

afluirii şi defluirii de la orele de curs a elevilor şi respectarea prevederilor legale stabilite pentru 

perioada pandemica. Au fost stabilite masuri de prevenire, au fost făcute recomandări, iar în unele 

situaţii au fost sancţionaţi un număr de 16 persoane, din care una cu amenda de 1000 lei pentru 

nerespectarea prevederilor carantinării; 

 2. Au fost asigurate  4 intersecţii, pentru prevenirea unor evenimente rutiere, fluidizarea 

traficului auto, asigurarea traversării în deplină siguranţă a elevilor. În urma analizei operative s-a 

acţionat pe str. Griviţa, Tudor Vladimirescu, Ion Pilat, Puşkin, Dreptăţii, fiind aplicate 12 sancţiuni 

şi a fost dispusă ridicarea a doua autovehicule ; 

 3. În urma verificărilor efectuate pe amplasamentul din str. Împărat Traian nr. 40, s-a 

constatat ca SC Nova Apaserv SA, a executat lucrări de intervenţie în regim de urgenţă, pentru 

remedierea pierderii de apă pe conducta de AZBO 250 mm, fără a executa lucrări de refacere 

definitivă a suprafeţelor afectate, respectiv carosabilul străzii şi scuarul median, în termen de 10 

zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor. Faţă de cele constate a fost aplicată amenda în 

cuantum de 1000 lei , conform prevederilor HCL 255/2021 

 În următoarea perioadă vom intensifica activitatea de patrulare şi identificare a 

stărilor de pericol din zona de responsabilitate, pentru siguranţa cetăţenilor municipiului. 
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