
 
 

        

      

 

 
 

 

 

 

Informare 

 

 În perioada 14 - 17.01.2022, 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 supravegherea, controlul şi asigurarea unui trafic 

rutier sigur, legal, fluent în zona de responsabilitate a municipiului, respectarea  reglementărilor 

legale privind oprirea, staţionare şi parcarea pe raza municipiului Botoşani,  respectarea 

prevederilor legale privind masa maximă admisă. Pentru soluţionarea şi eficienţa unor situaţii s-a 

impus colaborarea şi cooperarea cu lucrători din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului 

Botoşani. 

În urma misiunilor executate au fost constatate următoarele: 

1. În perioada de referință s-a intervenit la un număr total de 59 sesizări, fiind aplicate un 

număr total de 52 sancțiuni contravenționale pentru staționarea, oprirea sau parcarea 

neregulamentară a autovehiculelor, din care 30 cu amendă în valoare totală de 11.220 lei, 29 cu 

avertisment . 

2. Cu privire la staționare, oprirea ori parcarea unui autovehicul neregulamentar, în 

perioada menționată mai sus, polițiștii locali din cadrul serviciului Circulaţie au dispus blocarea, 

sau ridicarea unui număr total de 32 autovehicule. 

Două situaţii mai diferite au fost : 

• La data de 13.01.2022, în jurul orelor 23:20, numitul U. R. sesizează că un 

autoturism înmatriculat în Franța se află parcat pe trecerea de pietoni de pe str. Împărat Traian 

nr.21. La fața locului s-a deplasat patrula mobilă din cadrul Serviciului Ordine Publică Pază 

Bunuri, care a constatat că cele sesizate se confirmă, motiv pentru care a aplicat invitație pe 

parbrizul autoturismului în vederea aplicării măsurilor legale. A doua zi, în jurul orelor 08:00, 

polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulația pe Drumurile Publice,  a preluat cazul deplasându-

se la fața locului, unde a constatat că autoturismul se afla în același loc. Pentru încălcarea normelor 

legale de parcare a unui autovehicul, s-a apelat la societatea Eltrans,  în vederea ridicării 
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autoturismului, iar proprietarul acestuia S.F., în vârstă de 26 ani, a fost sancționat contravențional 

conform O.U.G. 195/2002 cu amendă și puncte penalizare. 

• La data de 15.01.2022, în jurul orelor 18:15, în urma unei sesizări cu privire la 

blocarea căii de acces prin modul de parcarea a unui autoturism, polițiștii locali s-au deplasat pe Bd 

Mihai Eminescu nr. 4, unde au constatat că autoturismul parcat neregulamentar avea 3 geamuri 

deschise până jos și era descuiat. S-a solicitat deplasarea la fața locului a unui echipaj din cadrul 

I.P.J. pentru a face verificări cu privire la săvârșirea de infracțiune de către persoane necunoscute, 

iar polițiștii locali au lăsat invitație pe parbriz în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun în 

ceea ce privește blocarea căii de acces. 

 

 Rugăm pe această cale cetăţenii municipiului să sprijine acțiunile Poliției Locale, să 

ne informeze despre aspectele de nelegalitate, privind regulamentul circulaţiei rutiere pe raza 

municipiului Botoşani şi nu în ultimul rând  să  dăm dovadă de simţ civic şi respect pentru 

concetăţenii noştri. 

  


