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Către Primăria mun. Făgăraş şi Consiliul Local al mun. Făgăraş 

Bună ziua,

Subsemnatul Vărzaru Laurenţiu, domiciliat în mun. Făgăraş, str.
993261, doresc să adresez următoarele:

Astăzi 29.12.2021, ora 11:56 am solicitat prin intermediul numărului de dispecerat al Poliţiei Locale a municipiului 
Făgăraş un echipaj de poliţie pentru a constata şi aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
autovehiculele staţionate neregulamentar în zona vestică a parcului central, aşa cum se poate observa şi în câteva 
capturi foto ataşate, în concret, privind autoturismele staţionate pe trecerile pentru pietoni, înainte şi după acestea, 
pe locurile destinate persoanelor cu dizabilităţi fără a afişa pe parbriz cardul-legitimaţie, şi pe trotuar care nu este 
amenajat conform prevederilor HG 965/2016 art 144. alin (2).

în intervalul aproximativ 12:30-13:40 am fost prezent la faţa locului pentru a aştepta echipajul de poliţie chiar dacă 
nu e este necesară prezenţa persoanei reclamante. în acest timp am apelat de mai multe ori numărul de dispecerat 
dar doamna de la telefon a dat dovadă de neprofesionalism susţinând în mod mincinos că echipajul ar fi fost prezent 
deşi primul echipaj al poliţiei locale trece pasiv prin zonă abia la ora 14:20 aproximativ, aşa cum se observă pe 
camera web, ignorând total situaţia reclamată.

La ora 12:16 am fost apelat de poliţistul local Recian Mihai care mi-a cerut detalii şi mi-a spus că o să meargă să 
facă verificări. Ulterior, l-am apelat de două ori, la ora 13:56 si 13:57, pentru a întreba despre situaţia verificărilor, 
dânsul susţinând că apelul a fost redirecţionat şi că ar fi fost făcute verificări, ceea ce e neadevărat, eu spunându-i 
că e inadmisibil să îşi bată joc de cetăţeni iar dânsul mi-a închis telefonul, iar la următorul apel în care i-am cerut să- 
mi spună cu cine am stat de vorbă, am fost ameninţat că voi fi sancţionat pe legea 61 dacă mai sun.

Solicit să fie făcute verificări referitor la modul în care au acţionat cei responsabili din Poliţia Locală pentru 
soluţionarea sesizării pe care am făcut-o şi să mi se comunice prin e-mail rezultatele verificărilor şi eventualele 
măsuri luate pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii.

Consider că e inadmisibil ca cetăţean plătitor de taxe şi impozite să fiu tratat cu asemenea dispreţ din partea celor 
care ar trebui să fie tocmai în sprijinul cetăţeanului nu împotriva lui, fiind nevoit să pierd ore întregi nu doar pentru a 
aştepta inutil echipaje care nu mai vin dar şi pentru a formula şi depune sesizări şi să aştept răspunsuri până la 30 
de zile pentru o situaţie în care încălcarea legii este evidentă iar organele competente competente ar fi trebuit să îşi 
facă datoria aşa cum prevede legea 155/2010 şi rezolvarea să dureze cel mult câteva zeci de minute.

Suplimentar, menţionez baza legală a sesizării:

1. legea Politiei Locale 155/2010 art. 7 lit h si k:
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea 
autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate 
neregulamentar;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona 
pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, 
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
2. OUG 195/2002 art 142 lit e:
Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea
3. hotărârea de guvern HG 965/2016 art 1 alin 5, 6 şi 7 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002:
5. La articolul 142, literele k) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
"k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni şi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii 
de vehicule, semnalizate ca atare;

n) pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul drumului public a executat amenajări care 
respectă prevederile art. 144 alin. (2) şi (3);"
6. La articolul 144, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii 
destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai 
dacă:
a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic 
de 1 m lăţime;
b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate."
7. La articolul 144, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale 
mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni."

cu respect,
Vărzaru Laurenţiu 
tel. 0736933213
e-mail: laurentiu.varzaru@amail.com
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