
Cioaba contesta amenda primita de la primarie
  
  Masina lui Florin Cioaba a fost ridicata de Primaria Sibiu deoarece bloca o cale de acces, Cioaba
recunoscandu-si vina si platind amenda, dar sustinand ca s-a intors inainte ca autoturismul sa fie urcat pe
platforma si spunand ca vrea sa conteste procesul-verbal de ridicare a masinii. 
  
  Potrivit martorilor, incidentul a avut loc, marti dupa-amiaza, pe strada Mitropoliei, in centul
municipiului Sibiu, dupa ce Florin Cioaba si-a parcat masina pe domeniul public, blocand calea de acces
in Piata Huet din oras. 
  
  " Contraventia savarsita a fost blocarea unei cai de acces pentru care amenda este cuprinsa intre 75 si
150 de lei, jumatate din minim, in 48 de ore. Contravenientul a avut de achitat si 300 de lei, reprezentand
taxa de ridicare si de transport. Proprietarul a platit si a recuperat autovehiculul", a declarat, miercuri
purtatorul de cuvant al Primariei Sibiu, Mirela Glogore. 
  
  Autointitulatul regele al romilor, Florin Cioaba, a recunoscut ca a parcat ilegal si a spus ca a platit
amenda avand in vedere ca a gresit. 
  
  El a afirmat insa ca reprezentantii Primariei Sibiu au gresit cand i-au ridicat masina in conditiile in care
s-a intors inainte ca autoturismul sa fie pus pe platforma. 
  
  "Am parcat langa sediul PSD din Sibiu si m-am dus pana la farmacie. Am lipsit maxim zece minute.
Recunosc ca am gresit. Am pus masina acolo unde este un pilon de intrare si nu aveam voie. De aceea am
platit amenda. Recunosc ca am incalcat legea si oricine trebuie sa o respecte. Cu ce nu sunt eu de acord
este ca in momentul in care m-am intors masina era inca in aer. Nu era pusa pe platforma. Trebuiau sa
imi dea amenda si sa nu imi mai ia masina", a declarat Florin Cioaba. 
  
  Acesta a spus ca va contesta masura complementara de ridicare a masinii prevazuta in procesul-verbal
de contraventie. 
  
  De cealalta parte, reprezentantii Primariei Sibiu spun ca este dreptul contravenientului sa depuna
contestatie, dar ca fiecare ridicare de masina este filmata si dispun de imagini doveditoare a faptului ca au
dreptate. 
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