ADRESĂ
din _________________(zz.ll.aaaa)
Către:
Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (anne.ciolca@if.politiaromana.ro)
Str. Fabrica de Glucoză nr. 5-7, Sector 2, Bucureşti
În atenția, responsabil Legea 544/2001, Comisar Șef de Poliție Anne Marie CIOLCĂ

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public:
Doresc să îmi transmieți o copie a Procesului Verbal aferent sancțiunii aplicate,
ulterior datei prezentei solicitări, Administratorului Drumului Public, de către
Serviciul Rutier din cadrul IPJ Ilfov cu privire la faptul că, la data prezentei solicitări, pe
drumul public/pe strada/în intersecția/etc._______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
nu se respectă prevederile OUG 195/2002 și sancționate la Art.105 pct. 1, 2, 3, 4, 7, 8 și
20, fapte contravenționale ce generează situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa
circulaţiei și pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic.
Descrierea situației din teren: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
În cazul existenței unor date cu caracter personal am rugămintea să cenzurați aceste date, astfel
încât să nu existe o problemă în furnizarea copiei procesului verbal.
A se consulta SR 1848-7 din 2015 Semnalizare rutieră – marcaje, respectiv SR 1848-1 din 2011 Semnalizare
rutieră - indicatoare (găsiți și pe www.romaniafaragropi.ro/binedestiut)
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.

Aștept să-mi comunicați numărul de înregistrare și doresc ca informațiile de interes public
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)
Acest Formular a fost creat de către ASOCIAȚIA ROMÂNIA FĂRĂ GROPI pentru creșterea Siguranței Rutiere
și pentru ca banii pentru infrastructură să ajungă în infrastructură.
Folosește Formularul RFG * Devino membru RFG
www.romaniafaragropi.ro

