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Comunicat de presă
Din 80 de mașini de mare tonaj verificate, doar 50 dețin premise de liberă trecere
pentru circulația pe străzile Brașovului. Așa arată bilanțul ultimelor zile, potrivit
rapoartelor realizate de rutieriștii de la Locală, care în această perioadă au dat 30 de
amenzi, în cuantum de 7.125 de lei și 47 de puncte de penalizare pe permisul de
conducere.
“Aceste rezultate, ne califică să spunem că, încă sunt mulți transportatori, care
eludează legea în ceea ce privește obligativitatea deținerii permiselor de liberă trecere
pentru circulația pe străzile din municipiu” precizează Nicolae Aldea, directorul
executiv al Poliției Locale Brașov.
Sancțiunile au fost aplicate la HCL 243/2005 și OUG 195/2002 (art. 147 și art.
111), în timpul unor acțiuni intensificate pe linia de verificare a vehiculelor de mare
tonaj, care circulau în zona depozitelor și la intrările în oraș.
Așadar, radiografia rapoartelor de lucru elaborate în aceste ultime zile, doar pentru
sancțiunile aplicate pentru circulația mașinilor de mare tonaj, se prezintă astfel:

1. șapte amenzi la HCL 243/2005, cuantum 3.000 lei
2. 15 amenzi la OUG 195/2002, art.147, cuantum 3.125 lei și 31 de puncte
penalizare pe permisul de conducere
3. opt amenzi la OUG 195/2002, art. 111, cuantum 1.000 lei și 16 puncte penalizare
pe permisul de conducere
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De menționat este faptul că, unul dintre șoferii de tir a primit o amendă de 500 de
lei, la Legea 61/1991 (art.2 pct. 31) din cauză că a refuzat să se legitimize cu actul de
identitate la solicitarea rutieriștilor de la Locală. Conducătorii auto trebuie să știe că,
printre atribuțiile conferite polițiștilor locali de către legiuitor, se numără și constatarea
contravențiilor și aplicarea de sancțiuni “pentru încălcarea normelor legale privind
masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a
efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule”.
De la începutul anului, rutieriștii de la Poliția Locală au aplicat pentru lipsa LTurilor 452 de amenzi, în sumă totală de peste 89.000 de lei și 809 puncte penalizare pe
permisele de conducere ale șoferilor care au încalcat legislația în vigoare.
Poliţia Locală Braşov îi sfătuieşte, din nou, pe acei reprezentanţi ai agenţilor
economici care ignoră prevederile legale cu privire la obligativitatea deţinerii de
permise de Liberă Trecere, să intre în legalitate.
“Acțiunile vor continua în această manieră și pe această linie de muncă, până se
va constata că sunt respectate întocmai prevederile legale în domeniu”, încheie Nicolae
Aldea, directorul executiv al Poliției Locale Brașov.
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