
Miliarde din parcari
Parcarile din Sibiu aduc la bugetul local miliarde de lei vechi. Indisciplina soferilor se reflecta la
sfarsitul fiecarei luni, in balanta de incasari a Serviciul de administrare a parcarilor. 
  
  Pe langa incasarile din vanzarea tichetelor de parcare, numai amenzile aduc venituri de 100 de milioane
de lei vechi. Cu toate ca un tichet valabil pentru toate parcarile din oras costa doar 10.000 de lei, acestea
sunt destul de greu de procurat in unele zone ale orasului.
  
  Abonamentul te salveaza 
  
  Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat, care de luna trecuta are in administrare si
parcarile, este unul dintre cele mai profitabile servicii ale municipalitatii. "Incasarile din primele 10 luni
ale anului sunt de 426.287 lei noi, iar cea mai mare parte a sumei provine de la abonamente. Este un lucru
imbucurator ca sibienii au inteles necesitatea de a-si procura abonamentele", a declarat Marius
Constantin, seful Serviciului de Presa al Primariei.
  
  Amenzi la greu
  
  Doar pana in luna octombrie a anului 2005 au fost acordate amenzi in cuantum de 103422 RON pentru
parcarea fara tichet sau cu tichete expirate. "Sunt foarte multi soferi care folosesc tichete mai vechi, chiar
sterse. Unii fie nu stiu, dar cei mai multi incearca sa triseze. Cei mai multi dau vina pe faptul ca nu au
gasit tichete. Or, asta este probema fiecaruia. Daca te urci in autobuz fara bilet, nu platesti amenda, asa
este si aici", mai spun angajatii municipalitatii.
  
  Tonomatele la leul greu
  
  Cea mai mare problema a soferilor sibieni este ca nu de fiecare data au la indemana o bancnota de 1 leu,
echivalentul celei de 10.000 de lei vechi, ca valoare, dar de dimensiuni mult mai mici. Cu toate acestea
tichetele de parcare aduc peste 10.000 RON in fiecare luna la bugetul local, iar pana la 31 octombrie au
fost incasari de 141073 RON numai din vanzarea tichetelor. 
  
  De doua ori mai multe amenzi
  
  Din 1 noiembrie 2005 atributiile Serviciului Public de Administrare a Parcarilor au fost preluate de
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat. Comasarea celor doua servicii a fost
decisa pentru a asigura o mai buna coordonare. In cadrul acestui serviciu sunt acum 59 de posturi ceea ce
inseamna mai multa atentie fata de parcarea pe domeniul public.
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