
Peste 200 de soferi au pus cheile in cui
Claxoane stridente, depasiri pe trotuar, pietoni care fug pe trecere, frane nervoase si, peste toate,
injuraturi acompaniate de gesturi elocvente de la un sofer la altul - asa este traficul din Sibiu, la ore de
varf. De la inceputul anului, peste 210 de persoane au ramas fara permise de conducere. Politistii sibieni
au avut destule procese verbale de completat.
  
  Soferii sibieni trebuie sa se descurce intr-un oras cu parcari putine, strazi inguste si de multe ori
gaunoase, plus trafic greoi la anumite ore. Peste toate acestea, toti se grabesc sa ajunga undeva, unii s-au
certat cu seful, altuia ii moare motorul, al treilea vine nervos de la sedinta cu parintii si toti se intalnesc la
un moment dat intr-o intersectie. Trebuie sa se suporte unul pe altul si sa respecte si regulile. O misiune
greu de indeplinit. Pietonul trece prea incet strada, semaforul sta prea mult, iar altcineva nu a vazut ca
trebuie sa cedeze trecerea. In aceste momente, limba romana prinde cele mai suculente nuante. In acest
haos urban, politistii trebuie sa vegheze tot timpul, cu ochii-n stanga si dreapta. 
  De la inceputul anului, Inspectoatul Judetean de Politie a organizat peste 35 de actiuni de prevenire a
accidentelor si de fluidizare a traficului, in medie aproape una pe zi. Oamenii legii au ridicat, in vederea
suspendarii, peste 210 permise de conducere. Alti aproximativ 60 de sibieni au ramas fara certificate de
inmatriculare, datorita faptului ca autoturismele nu corespundeau din punct de vedere tehnic. In total, au
fost aplicate peste 6.550 de sanctiuni contraventionale, in valoare de depaseste 170 de mii RON.
  Ziua cea mai nefasta pentru conducatorii auto a fost chiar aproape de sfarsitul primei luni, pe 30
ianuarie, cand 18 dintre ei au ramas fara documente. In prima zi a saptamanii, politistii au prins in trafic
cele mai multe rable de la inceputul anului. Opt soferi au ramas fara certificatele de inmatriculare ale
autoturismelor. 8 februarie a coincis cu un record al sanctiunilor aplicate de la inceputul anului, 459 la
numar, a caror valoare este de 11,459 de RON. 
  Cea mai recenta "captura" a politistilor a fost un sibian care s-a trezit sa se plimbe seara cu o Dacie prin
Bradu, fara a avea insa permis de conducere. In plus, in urma verificarilor, s-a dovedit ca tablitele cu
numerele de inmatriculare proveneau de la un alt autoturism. El este cercetat, in continuare, pentru
conducerea unui autoturism pe drumurile publice, fara a detine permis de conducere si cu numere de
inmatriculare false. Un alt incident s-a produs datorita grabei unui sofer. Mihai J. nu a considerat
important indicatorul pentru trecere de pietoni, a patruns pe marcajul pietonal si a acrosat un batran.
Acesta a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu. 
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