COLINDĂTORI GRĂBIŢI

Cu mult înainte de apariţia firească a colindătorilor tradiţionali, altfel de „colindători” au poposit
prin apartamentele din Oraşul Otopeni.
Lăsând la o parte ironia tristă, adevărul este că se sparg apartamente şi în pofida
recomandărilor noastre anterioare, din comoditate şi neglijenţă se continuă favorizarea tacită a
infractorilor. Un exemplu elocvent este o zi de Sâmbătă a lunii în curs, când în jurul prânzului au
fost sparte într-un interval foarte scurt de timp două apartamente situate la etajul doi al aceluiaşi
bloc, fără ca niciun locatar să observe ceva suspect şi să anunţe imediat poliţia. O caracteristică
comună a tuturor blocurilor din Otopeni este aceea că deşi uşile scărilor principale au
interfoane, care se deschid oricum de către locatari fără a întreba cine sună şi pentru care
motiv, uşile secundare de acces sunt descuiate şi de cele mai multe ori larg deschise, ca o
invitaţie pentru infractori. Chiar dacă uşile apartamentelor au câte două yale, de regulă
proprietarii încuie una singură la plecarea de acasă, gândindu-se ca nu cumva hoţii să
obosească muncind prea mult.
Din cazuistică a reieşit că sunt preferate yalele ale căror butuci se află la vedere şi prin
desprinderea şildurilor se creează suficient spaţiu pentru ruperea butucului, fără a mai fi nevoie
de forţarea uşii pentru a pătrunde în apartament.
Vă recomandăm încă o dată să acordaţi atenţia cuvenită măsurilor de autoprotecţie a locuinţei
dumneavoastră, inclusiv prin montarea unui sistem de alarmă, ţinând cont de faptul că deşi în
cele mai multe dintre cazuri hoţii sunt prinşi, bunurile sau valorile sustrase sunt foarte greu de
recuperat.

Având în vedere apropierea sărbătorilor de sfârşit de an, vă reamintim că în conformitate cu
prevederile art. 31, alineat 21, din Legea nr. 406 din 09.11.2006, „confecţionarea, deţinerea,
comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de
distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T 1, T 2, precum şi a artificiilor din
categoria obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an”.
A mai trecut un an cu realizări dar şi cu neîmpliniri, pentru că acestea fac parte din realităţile
vieţii, timp în care Poliţia Oraşului Otopeni a fost permanent alături şi în slujba comunităţii,
beneficiind la rândul nostru de importantul dumneavoastră sprijin. La cumpăna dintre ani,
colectivul Poliţiei Oraşului Otopeni vă doreşte „Crăciun Fericit” şi un An Nou mai bun decât cel
care tocmai se încheie!
„LA MULŢI ANI OTOPENI!”
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