
Utilajul Primariei ridica masinile si noaptea
Utilajul de ridicat masini al Primariei Sibiu lucreaza, incepand din aceasta saptamana cu doua echipe
consecutiv, iar interventiile sale vor avea loc dimineata, dupa-amiaza si uneori si noaptea. Primarul Klaus
Iohannis a spus ieri ca nu exista suficient personal pentru ca utilajul sa fie folosit la maxim, motiv pentru
care angajatii vor lucra intr-un singur schimb. 
  
  "Un singur schimb, dar un schimb variabil, ca sa nu fie siguri sibienii ca parcheaza neregulamentar si e
ok. Lucreaza ba dimineata, ba dupa amiaza, dupa un program pe care il aprob eu. Şi noaptea mai
lucreaza", a spus Iohannis. 
  
  O alta modificare este aceea ca in timp ce una din echipe se afla cu utilajul de ridicat, cea de-a doua
echipa este deja in teren si gaseste urmatorul caz. "in acest fel, credem ca vom avea o interventie mai
rapida si mai eficienta a utilajului de ridicat masini.(...) Scopul acestor actiuni nu este de a amenda
sibienii si nici de a aduce bani la buget, scopul este de a ordona traficul. (...) Ma gandesc sa angajam
oameni ca sa folosim utilajul in doua sau in trei schimburi, dar Guvernul nu ne lasa", a mai spus primarul
Sibiului. 
  
  Pana acum, exista un singur echipaj format din membri ai Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public si Privat, Politiei Comunitare si Serviciul de Ordine Publica, din cadrul IPJ Sibiu, care
identifica in teren autovehiculele parcate neregulamentar; din aceasta luna doua astfel de echipaje vor
intra in teren si vor solicita utilajul de ridicat ori de cate ori constata contraventii. 
  
  Şi-a scos cheltuiala 
  
  Ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar a inceput la 1 iulie 2009, cand utilajul de ridicat a fost
achizitionat si si-a inceput activitatea. Costurile utilajului de ridicat, al sistemelor de prindere si al
asigurarilor au fost de 396.261 de lei, valoare care a fost amortizata pana in prezent. 
  
  Suma totala incasata ca taxe de ridicare, transport si depozitare in perioada 1 iulie 2009 - 10 noiembrie
2010 este de 434.300 de lei, numarul autovehiculelor ridicate fiind de 1054. 
  
  17 masini au ramas in spatiul de depozitare si nu au fost revendicate, iar unele au fost deja trecute in
proprietatea municipiului, conform legislatiei. 
  
  Cei carora li se ridica masina trebuie sa plateasca cel putin 500 de lei, care inseamna un tarif de ridicare
pentru autovehicul, de 150 de lei, tariful de transport de150 de lei si tariful de depozitare in valoare de
200 de lei pe zi. 
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