ASOCIAȚIA ROMÂNIA FĂRĂ GROPI
e-mail: romaniafaragropi@yahoo.ro
web: www.romaniafaragropi.ro

ADRESĂ
din _________________(zz.ll.aaaa)
Către:

Inspectoratul General al Poliției Române (razvan.radoi@politiaromana.ro)
Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti
În atenția, responsabil Legea 544/2001, Subcomisar de Poliție Răzvan Ștefan RĂDOI
Având în vedere,
Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul V. Reguli de circulație, Secțiunea 1. Reguli
generale Art.96 (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cea mai
apropiată unitate de poliţie atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei
alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei, menționez următoarele:

La data prezentei, (pe drumul public/pe strada/în intersecția/etc.)______________________
_____________________________________________________________________________
nu se respectă prevederile OUG 195/2002 și sancționate la Art.105 pct. 4 și 28, fapte
contravenționale ce generează situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și pun
în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic.
Descrierea celor constatate: neasigurarea viabilității drumului public, neîndeplinirea obligaţiei de
întreţinere a drumului public, pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare.
A se consulta "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013,
elaborat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din 17.06.2013, SR 1848-7 din
2015 Semnalizare rutieră – marcaje, respectiv SR 1848-1 din 2011 Semnalizare rutieră - indicatoare (găsiți și pe
www.romaniafaragropi.ro/binedestiut)

De asemenea, a se avea în vedere: Art. 297 Abuzul în serviciu și Art. 298 Neglijenţa în serviciu
Conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 pct.2 - viabilitatea
drumului = starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia
potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor
de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației.

În fapt,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public. Doresc să îmi comunicați ce măsuri legale au fost luate (în ce cuantum și data la care
au fost luate) față de Administratorul Drumului Public, de către Poliția Rutieră din cadrul IGPR
(având în vedere OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 coroborat cu Legea 218/2002
Capitolul III. Atribuțiile Poliției Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 10 , 18 și Art.39), cu privire la
neregulile menționate mai sus.
Aștept să-mi comunicați numărul de înregistrare și doresc ca informațiile solicitate să îmi fie
furnizate, în format electronic, la următoarele adrese de e-mail: romaniafaragropi@yahoo.ro
și _______________________________
Vă mulțumesc pentru solicitudine,
Petent și participant la trafic:
____________________________________(semnătura)

