Vitezomanii vâlceni vor fi filmați
în intersecții

” De la sfârșitul lunii ianuarie
„”proiectul va fi extins pentru că intenționez săpropun Consiliului Local săalocă m
bani pentru a mai achiziționa astfel de camere video. mă gândesc că în zone ca
Petrișor, Goranu, Ostroveni este nevoie de o mai bunămonitorizare a fenomenului
infracțional. În orice caz, în funcție de solicitările Poliției Municipale, vom știi
câte camere trebuie sămai achiziționăm” – a spus edilul șef al municipiului, Mircea
Gutău
De curând, reprezentanții Poliției Municipale și ai Primăriei Râmnicului au
implementat un proiect intitulat „Râmnicu Vâlcea – oraș european”, ce are ca principal
scop crearea unui mediu de siguranțăpublică pentru locuitorii municipiului nostru.
Astfel, primăria a alocat peste 3 miliarde de lei vechi pentru achiziționarea a 31
camere video. Ele au fost amplasate pe Calea lui Traian, în piețele din oraș, în
stațiile de autobuz, precum și în cele mai importante intersecții ale municipiului.
„Camerele au fost deja montate, iar în acest moment se lucreazăla reglarea lor. Ele au
fost amplasate în punctele nevralgice ale orașului, acolo unde se furădin buzunare.
Camerele vor începe săfuncționeze cel târziu pe 31 ianuarie 2008, iar chestorul
Gheorghe Popa – inspectorul general al Poliției Române mi-a promis că va veni la
inaugurare” – a declarat primarul Râmnicului, Mircea Gutău. Câteva dintre aceste

camere video sunt mobile, iar După o perioadă ele vor putea fi mutate în alte părți
ale orașului pentru o mai bunămonitorizare. Mai mult decât atât, camerele au infraroșu
și pot filma și pe timp de noapte. Toate informațiile vor fi transmise on-line într-un
dispecerat sediul în Poliția Municipală. „Proiectul va fi extins pentru că intenționez
săpropun Consiliului Local săalocă m bani pentru a mai achiziționa astfel de camere
video. mă gândesc că în zone ca Petrișor, Goranu, Ostroveni este nevoie de o mai
bunămonitorizare a fenomenului infracțional. În orice caz, în funcție de solicitările
Poliției Municipale, vom știi câte camere trebuie sămai achiziționăm” – a mai spus
edilul șef al municipiului.
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