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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna02.11.–08.11.2015
În perioada 02.11. – 08.11.2015, Poliţia LocalăHunedoara. a acţionat pe întreaga rază a
Municipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale. Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 29 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 13.035 lei.Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele
acţiuni:
A) Activitatea în şcoli:
În baza Planului Unic de măsuri elaborat la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Hunedoara privind asigurarea climatului de siguranţă publica în incinta şi zonele adiacente
unităţilor de învăţământ, poliţiştii locali au patrulat în zonele şcolilor repartizate asigurând un
climat de ordine şi siguranţă publică.
B) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului
Hunedoara:
În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:
În perioada analizată,Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal a efectuat
verificari în cazul a 7 lucrări sesizate. Cu aceasta ocazie s-a constatat căîn cazul a 4 sesizări,
lucrările au fost efectuate nerespectându-se prevederile legale,încălcându-se prevederile Legii
nr.50/1991. Au fost întocmite 2 procese verbale cu amendă în valoare de 5.000 lei fiecare şi 2
avertismente scrise.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
a)poliţiştii locali rutieri în perioada 02.11. – 08.11.2015 au acţionat zilnic în vederea fluidizării
traficului rutier pe străzile municipiului cu ocazia executării lucrărilor de marcaje rutiere la
nivelul municipiului;
b) fluidizarea traficului rutier şi traversarea carosabilului în condiţii de siguranţă a elevilor în
zona unităţilor de învăţământ;
Pe lângă activităţile preventive, poliţiştii locali rutieri au aplicat un număr de 14 sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 2835 lei şi au fost aplicate un număr de 26 puncte
penalizare conform O.U.G.nr.195/2002 din care:
- Pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea, parcarea şi accesul interzis
au fost aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1890 lei şi au fost
aplicate un număr de 26 puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002.
- Pentru nerespectarea normelor rutiere de catre conducătorii de vehicule cu tracţiune animală pe
străzile municipiului a fost depistat şi sancţionat contravenţional numitul M.V. din Hunedoara cu
amendăîn valoare de 945 lei - în calitate de conducător de vehicul cu tracţiune animală s-a
deplasat pe str.Victoriei,deplasarea cu acest tip de vehicul fiind interzisă pe străzile municipiului.
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