
Peste 2000 de soferi sanctionati pentru depasirea vitezei legale
Peste 2000 de sibieni au fost sactionati, in ultima saptamana, pentru depasirea vitezei regulamentare de
deplasare. Sanctiunile au fost acordate in cadrul celei mai recente actiuni a politiei sibiene si cu „ajutorul
" radarului de la Boita si a altor patru aparate radar mobile.

 Sanctiunile au fost acordate in perioada 20-26 aprilie, cand, la nivelul judetului Sibiu, au avut loc actiuni
de control privind respectarea vitezei de deplasare. Numarul soferilor sanctionati a ajuns la 1019, fiind
acordate, de asemenea, 135 de sanctiuni conducatorilor auto filmati cu aparatul radar in timp ce rulau cu
viteza peste limita legala. Conform IPJ Sibiu, acestia vor fi sanctionati in lipsa. Alti patru conducatori
auto si-au pierdut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile, pentru depasirea vitezei de 50
km/h.

 Restul sanctiunilor, mai exact 1247, au fost acordate soferilor care nu au tinut cont de radarul fix de la
Boita si de alte patru aparate radar mobile, aflate in Cristian, Miercurea Sibiului, Lazaret si Talmaciu.
 Actiunea de control a avut loc pe drumurile nationale DN 1, DN 7 si DN 14, percum si pe strazile din
municipiile Sibiu si Medias.

 15 accidente grave, de la inceputul lui 2009
 Potrivit IPJ Sibiu, actiunea de control a vizat reducerea numarului de accidente cauzate de viteza. in
acest an, din 1 ianuarie si pana in data de 27 aprilie, numarul accidentelor grave cauzate de viteza a ajuns
la 15, in urma carora 5 persoane au murit si alte 14 au fost ranite grav. Statisticile arata ca cele mai multe
dintre ele au avut loc pe drumurile nationale. Numarul total al accidentelor grav care au avut loc in
aceasta perioada este de 61, dintre care 11 pentru neacordarea de prioritate pietonilor.
 Aceleasi statistici arata o imbunatatire fata de aceeasi perioada a anului trecut. Conform informatiilor
prezentate de reprezentantii IPJ Sibiu, in 2009 au fost cu 11 mai putine accidente rutiere grave, numarul
persoanelor care si-au pierdut viata in urma accidentelor scazand cu 15. Tendinta de scadere este aceeasi
si in cazul numarului de raniti grav.

 Controale programate
 Politistii sibieni se vor afla, joi, 30 aprilie, in trafic pentru a verifica daca soferii respecta perioada de
conducere si odihna, dar si legalitatea curselor de transporturi publice de persoane si de marfa.
Controalele vor avea loc la punctul de control de la Vestem si se desfasoara si la nivel national, impreuna
cu reprezentanti ai Autoritatii Rutiere Romane si Registrul Auto Roman din Sibiu.
 De asemenea, in 5 si 6 mai, va avea loc o actiune cu efective marite la nivelul intregului judet, pentru a
verifica daca soferii au platit taxa de circulatie pe drumurile nationale, precum si daca respecta masa
maxima autorizata. Actiunea va avea loc in colaborare cu membri ai Companiei Nationale de Autostrazi
si Drumuri Nationale Sibiu si ai Serviciului National de Drumuri Sibiu.
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