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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna 04.01 – 10.01.2016
În perioada 04.01 – 10.01.2016, Poliţia Locală Hunedoara. 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 27 sancţiuni contravenţionale în valoare de
2.330 lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele acţiuni:
A) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara:
HCL 240/2012 sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la
800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici „neîndeplinirea obligaţiei de
curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din faţa imobilelor şi din jurul
acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului rece“, a fost necesară
sancţionarea contravenţionala cu avertisment scris a mai multor agenţi economici pentru
neîndeplinerea obligaţilor prezentate mai sus.
Nerespectarea Legii 61/1991 R - privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, a dus la sancţionarea contravenţională a mai
multor cetăţeni, care şi-au prelungit mai mult decât trebuie „Sărbătorile de iarna“, deranjând
vecinii, valoarea amenzilor aplicate ajungând la valoarea de 1.700 lei.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri au acţionat zilnic în vederea fluidizării traficului rutier pe străzile
municipiului.
Polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație Rutieră au desfășurat în perioada 04.01 –
10.01.2016, acțiuni pentru depistarea persoanelor care nu respectă regulile de circulație pe
drumurile publice, cei vizați fiind de această dată pietonii. Acțiunile a avut drept scop în primul
rând prevenirea cazurilor în care pietonii devin victime ale accidentelor rutiere din cauza
traversării prin locuri nepermise. În doar căteva ore polițiștii locali au aplicat 16 avertismente
conform OUG 195/2002, în zone precum b-dul Dacia, b-dul Mihai Viteazu, str. G. Enescu, b-dul
Corvin. În aceste cazuri sancțiunile prevăzute de Codul Rutier sunt cuprinse între 210 și 315 lei.
Pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea, parcarea şi accesul interzis au
fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 630 lei şi au fost
aplicate un număr de 34 puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002.
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