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Comunicat de presă

Rutieriștii de la Locală au trecut la sancționarea pietonilor care nu respectă
semaforizarea din apropierea Pieței Dacia. A trecut mai bine de o săptămână de când au
fost montate semnalizatoarele luminoase la trecerea de pietoni, timp în care, politiștii au
facut aproape zilnic educație rutieră și au furnizat informații trecătorilor din zonă, cu
privire la modul de traversare a străzii în siguranță.

Grabiți-vă încet – Viața are întâietate! Este sfatul pe care Poliția Locală Brașov îl
dă, din nou, pietonilor care sunt surprinși că trec strada pe culoarea roșie a semaforului.

Cel mai fierbinte punct privind traversarea drumurilor, rămâne zona Piața Dacia,
unde, de o săptămână, a fost amplasat un semafor pentru a înlesni și fluidiza circulația,
atât a trecătorilor, cât și a șoferilor. Deși se știe că, pe sectorul respective, funcționează
deja instalația de facilitare a deplasării pietonilor, mulți dintre aceștia pur și simplu
ignoră culoarea roșie a semaforului, punându-și astfel viața în pericol. De aceea,
polițiștii locali în parteneriat cu cei de la națională au trecut la sancționarea celor ce
eludează codul rutier, fie ei pietoni sau conducători auto. Astfel, în doar un sfert de oră
de la instalarea echipei mixte în zonă, patru brașoveni au fost sancționați (cu câte 250
de lei amendă la OUG 195/2002) pentru că au trecut B-dul Victoriei pe roșu. De
asemenea, câțiva au primit doar avertismente, de această dată.

Alți brașoveni inconștienți de riscul la care se expun, aleg să traverseze
neregulamentar în cele mai circulate locații din oraș. Spre exemplu pe Calea București
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și B-dul Saturn, unde sunt amplasate treceri de pietoni la distanțe relativ mici unele de
altele, se înregistrează foarte multe încălcări ale normelor de circulație din partea
pietonilor, care se expun la riscul de a fi accidentați grav sau chiar de a-și pierde viața.
Ei optează să traverseze drumul prin loc nepermis, sărind peste delimitatorul de sens
(Calea București). Cei surprinși în această ipostază au fost sancționați pecuniar sau
avertizați.

Poliția Locală îi informează pe brașoveni că pe parcursul acestui an va intensifica
acțiunile de educare și sancționare a pietonilor care încalcă legea.
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