
Cat rezista zugraveala in pasajul de pe Mitropoliei? O noapte
Doar de o noapte a fost nevoie pentru ca pasajul care leaga strada Mitropoliei de Xenopol, proaspat
zugravit marti, sa ajunga exact la starea in care era in ziua precedenta. Echipele Primariei Sibiu au
inceput marti dimineata sa repare pasajul din zona centrala a orasului iar pana seara au reusit sa acopere
toate zidurile cu un strat proaspat de vopsea. Dimineata, cand si-au reluat lucrul, muncitorii au fost
nevoiti sa o ia de la capat, pentru ca zidurile lasate curate seara au fost stropite, peste noapte, cu un strat
gros de cerneala aruncata la intamplare.
  
  Mazgaleli negricioase sau colorate, cele mai multe fara sens, si de obicei postate pe zugraveli proaspete
sunt nelipsite din centrul istoric al Sibiului. 
  
  Legea ii pedepseste cu amenzi mari pe cei care au astfel de indeletniciri, insa putini au fost cei prinsi.
  
  Potrivit Hotararii Consiliului Local Sibiu nr. 210 din 2001, cei care sunt prinsi degradand mobilierul
urbanistic pot primi amenzi intre 1.000 si 2.000 lei. De asemenea, Legea nr. 61 din 1991 prevede ca
scrierea, deteriorarea, desenarea sau distrugerea obiectelor de folosinta comuna se pedepseste cu amenzi
de la 100 pana la 500 lei.
  
  Anul acesta, politistii locali au reusit sa prinda doua persoane in timp ce scriau pe zidurile din oras.
  
  Una dintre ele a fost surprinsa la finalul lunii mai, noaptea la ora 2.30, cand scria cu spray de vopsea
multicolor pe peretele imobilului de la nr. 1 din Piata Unirii. Amenda stabilita de politisti a fost de 100
lei.
  
  in luna iulie, un alt sibian a fost surprins pe strada Manejului, la ora 14.10, in timp ce scria pe zidul de
imprejmuire. Fapta acestuia a fost incadrata la Legea 61 si a primit o amenda de 100 lei.
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