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Google Maps va permite
semnalarea radarelor, la fel ca Waze

Aplicaţia Google Maps va permite în
curând utilizatorilor să semnaleze radarele de
poliţie pe care le observă pentru a împărtăşi
informaţia cu ceilalţi şoferi, după ce gigantul
Google a decis să introducă această opţiune
care are deja succes în aplicaţii precum
Waze, care este deţinută tot de Google.
Google a anunţat săptămâna trecută că
utilizatorii de Google Maps pe Android sau
iOS vor putea să raporteze incidente precum
radare, accidente, trafic îngreunat, străzi
închise şi obstacolele de pe traseu. Aplicaţii
precum Waze, care este deţinută tot de
Google, au atras critici vehemente de la
organizaţiile de poliţie pentru că le permit
şoferilor să vadă locaţiile agenţilor de poliţie.
Poliţia din New York, cea mai mare din SUA, a
trimis în luna februarie o scrisoare către
Google în care îi cere companiei să retragă
acestă opţiune din aplicaţia Waze,
argumentând că îi ajută pe cei care urcă beţi
la volan să scape nepedepsiţi. În acelaşi timp,
poliţia din Los Angeles şi Asociaţia Naţională
a Şerifilor au lansat declaraţii asemănătoare.
La fel ca şi în cazul Waze, Google Maps nu îi
lasă pe utilizatori să raporteze diferite tipuri de
operaţiuni ale poliţiei, ci doar radarele de
viteză. Un purtător de cuvânt al Google a
declarat că gigantul american consideră că
astfel va contribui la eforturile de a face
drumurile mai sigure, argumentând că
„informarea şoferilor cu privire la radare îi
obligă să conducă mai atent şi să ia decizii
mai sigure”.

Pe scurtDeși există o lungă listă de așteptare

„Chiriași“ ANL țin ocupate
locuințele fără să le folosească
Regia Autonomă

„Exploatarea Domeniului
Public și Privat” (RAEDPP)

Constanța, împreună cu Poliția Locală
Constanța, a efectuat verificări
repetate, începând cu luna mai a
acestui an, la spațiile locative din
blocurile ANL situate pe strada Brizei,
strada Zefirului, strada Lirei, strada
Horia Agarici, strada Traian și strada
Pescarilor. În urma verificărilor
întreprinse, s-au constatat anumite
situații care pot conduce la concluzia
că locatarii nu folosesc imobilul
repartizat conform prevederilor
contractuale. Mai precis, este vorba
despre neuzul, părăsirea definitivă a
locuinței sau subînchirierea spațiului
locativ. Au existat 22 de astfel de
situații: în unele apartamente locuiau
alte persoane decât cele cărora le-au
fost atribuite locuințele, iar la altele nu
a fost înregistrat consum de apă rece
și energie electrică. Chiriașilor în
cauză le-au fost transmise notificări de
reziliere a contractelor. În cazul în care
cei care au primit o astfel de notificare
nu eliberează spațiile deținute abuziv,
RAEDPP Constanța va proceda la
întocmirea documentațiilor în vederea
formulării de acțiuni în instanțele de
judecată, având ca obiect evacuarea

din imobile. Totodată, Regia Autonomă
„Exploatarea Domeniului Public și
Privat”  va publica lista persoanelor
vizate de acest demers. În municipiul
Constanța există 23 de blocuri
construite prin programul ANL. „Pe
lista de așteptare sunt peste 100 de
tineri cu dosare complete, printre care
tineri proveniți din centrele de
plasament, care au împlinit vârsta de

18 ani, care urmează deci să
părăsească sistemul de protecție a
copilului și care îndeplinesc criteriile
de acces în programul ANL. Prin acest
demers dorim să punem capăt unor
practici care nu mai trebuie tolerate și
să dăm o șansă și altor tineri care se
află în prezent pe lista de așteptare”, a
declarat Directorul General al
RAEDPP Constanța, Florin Gheorghe. 

Abateri de la normele de conviețuire socială

Ce amenzi au aplicat polițiștii
locali în weekend-ul trecut

Primăria Municipiului
Constanța, prin Direcția
Generală Poliția Locală,
acționează constant pentru a
crea și a menține un climat
de ordine și siguranță
publică în municipiul
Constanța. În acest sens, în
perioada 19 - 20 octombrie,
echipele Serviciului de
Ordine Publică, au aplicat
169 de sancțiuni contravenționale în
cuantum de 32.060 lei. Au fost
înregistrate 52 de sancțiuni
contravenționale pentru încălcarea
prevederilor Legii nr. 61/1191 referitoare la
normele de conviețuire socială a ordinii și
liniștii publice și 35 amenzi
contravenționale în conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 184/2013 privind
îmbunătățirea activităților de gospodărire,
protecția mediului, întreținere și
înfrumusețare a municipiului Constanța.
Cele mai multe abateri au vizat consumul
băuturilor alcoolice în spațiul public,
tulburarea liniștii publice, acte obscene în
spațiul public și aruncarea gunoiului pe
domeniul public. Au fost depistate cinci
persoane care apelau la mila publicului,
cazurile fiind înaintate reprezentanților
serviciilor sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială Constanța
pentru luarea măsurilor legale ce se
impun în astfel de cazuri. De asemenea,
trei persoane au fost sancționate pentru
fumatul în spații publice închise conform

prevederilor Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea
și combaterea efectelor
consumului produselor din
tutun.

Tot în cadrul acțiunilor
desfășurate de polițiștii locali,
a fost aplicată o amendă
pentru plimbarea unui câine
periculos fără botniță pe
domeniul public, în

conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
55/2002 privind regimul de deținere al
câinilor periculoși sau agresivi iar o
persoană a fost sancționată pentru
desfășurarea activităților de picnic în alt
loc decât cele special amenajate, conform
Legii nr. 54/2012. În urma verificărilor, 73
de persoane au fost amendate pentru
lipsa titlului de călătorie valabil pe
mijloacele de transport în comun, potrivit
prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local iar 4 amenzi
contravenționale au fost înregistrate
pentru nerespectarea obligațiilor legale cu
privire la eliberarea unui document de
identitate, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 97/2005, privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români. „Faptele
antisociale ce țin de ordine și siguranță
publică pot fi semnalate la 0241.484205 -
Dispecerat sau la 0799.606142
(WhatsApp) - Direcția Generală Poliția
Locală“, reamintesc reprezentanții
Primăriei Municipiului Constanța.


