ADRESĂ DE ÎNȘTIINȚARE
Nr.12 din 29.05.2015
Către:

Brigada Rutieră București
În atenția Comisar-șef de poliție CRISTIAN CRAI,
Având în vedere,
Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul V. Reguli de circulație, Secțiunea 1.
Reguli generale Art.96 (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul
drumului public ori cea mai apropiată unitate de poliţie atunci când au cunoştinţă despre
existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi
siguranţa circulaţiei, vă aduc la cunoștință următoarele:
La data prezentei, în zona intersecției Str. Fabrica de Glucoză cu Str. Gara Herăstrău și cu
Str. Barbu Văcărescu (chiar în fața intrării în curtea Serviciului Rutier Ilfov), precum și pe
Str. Fabrica de Glucoză nu se respectă prevederile OUG 195/2002 și sancționate la Art.105
pct. 1,2 și 4, fapte contravenționale ce generează situaţii periculoase pentru fluenţa şi
siguranţa circulaţiei și pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la
trafic.
Descrierea celor constatate: neasigurarea stării viabilității drumului public, lipsa marcajelor
longitudinale și transversale.
Obs: Aceasta este o nouă sesizare (a nu se confunda cu cea din 28.05.2015) care presupune o nouă
sancțiune contravențională pentru Administratorul drumului public, deoarece și la data prezentei se
încalcă articolul mai sus menționat și întrucât OUG 195/2002 nu prevede un număr maxim de amenzi
pentru încâlcarea articolului mai sus menționat pe același drum public (așa cum nu prevede nici un
termen în care deficiențele de infrastructură rutieră constatate să fie remediate).

În același timp,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public. Doresc să îmi comunicați ce măsuri/sancțiuni (față de cine, în ce cuantum) și
data la care au fost luate/aplicate de către Poliția Rutieră din cadrul IGPR (având în vedere
OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 coroborat cu Legea 218/2002
Capitolul III. Atribuțiile Poliției Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 10 , 18 și Art.39) în urma
celor înștiințate prin prezenta.
Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de
e-mail: vilvoi@ymail.com
Vă multumesc pentru solicitudine,
Petent și participant la trafic: Vîlvoi Alexandru

