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Peste 20.000 în 71 de amenzi
aplicate comercian&#539;ilor din
pie&#539;ele timi&#537;orene
Articol de: Daniela Seracin

Politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie Comerciala au efectuat,
&icirc;n ultima luna, actiuni de verificare a modului &icirc;n care se
desfasoara activitatea de comercializare a diverselor produse &icirc;n
pietele din Timisoara, precum si la t&acirc;rgul care a fost organizat
&icirc;n centrul orasului &icirc;n perioada sarbatorilor de Paste.
Au fost verificate Piata 700, Piata Iosefin, Piata Badea C&acirc;rtan, Piata
din Calea Girocului si Calea &#350;agului, Piata Verde, Piata Noua, Piata
din Calea Lipovei, precum si T&acirc;rgul de Paste din Piata Victoriei.
Politistii locali au verificat aspecte legate de detinerea documentelor
legale de catre comercianti, expunerea spre v&acirc;nzare a produselor
cu preturile afisate, afisarea la loc vizibil a denumirii firmei. De asemenea,
s-a mai vizat verificarea metrologica a c&acirc;ntarelor, verificarea
respectarii regulilor generale de comert si a documentelor de provenienta
a marfurilor.
&Icirc;n urma actiunilor au fost verificati un numar de peste 350
comercianti, au fost constatate un numar de 71 contraventii,
aplic&acirc;ndu-se amenzi &icirc;n valoare de 20.350 lei. Astfel, pentru
lipsa documentelor marfurilor expuse la v&acirc;nzare &icirc;n
conformitate cu Legea 12/90 au fost aplicate un numar de 3 sanctiuni
&icirc;n valoare de 4.000 lei, pentru lipsa afisarii preturilor conform HG
947/2000 si Legii 12/90 au fost aplicate 24 sanctiuni &icirc;n valoare de
6150 lei, pentru lipsa Acordului de Functionare pentru cei din spatii
&icirc;nchise gen chioscurii, conform OG 99/2000, au fost aplicate 3
sanctiuni contraventionale &icirc;n valoare de 1.200 lei.
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De asemenea, au mai fost aplicate 30 de amenzi conform HCL 334/2000
pentru comercializarea diferitelor produse &icirc;n locuri neautorizate
&icirc;n valoare de 5.200 lei, 4 amenzi la HG 348/2004, &icirc;n valoare
de 1600 lei, pentru lipsa elementelor de identificare a comerciantilor si 7
sanctiuni contraventionale pentru comercializarea de produse pe caile de
acces spre piata, &icirc;n locuri neautorizate, conform HCL 139/2011,
&icirc;n valoare de 2.200 lei. </p>
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