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COMUNICAT DE PRESĂ
Săptămâna 05.10.2015–11.10.2015
În perioada 05.10. – 11.10.2015, 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 35 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 4195 lei.
În cursul saptămâniianalizate, au fost organizate 2 acțiuni, având ca scop „Prevenirea şi
combaterea faptelor de natură contravenționala în Piața Obor“ iar cealaltă cu tema
„Prevenirea şi depistarea persoanelor care ocupă abuziv spațiile locative ale Primăriei “.
În cadrul primei acțiuni, au fost verificate un numar de 48 de producători agricoli şi un
număr de 15 societăți comerciale. Activităţile de comerţ se desfaşoară în condiţiile stabilite de
lege (Legea 12/1990; O.G. 99/2000).
La cea de-a doua acțiune, s-a verificat identitatea şi contractelor de închiriere a celor ce
domiciliazăîn blocul G2 de pe str. N. Balcescu şi bl. G 9 de pe strada Eliberării, unde sunt
apartamente aflate în propietatea Primăriei Hunedoara.
În urma verificărilor au rezultat următoarele:
-aprox. 35 de persoane cu contracte expirate, care au fost invitate la sediul Primăriei, în
vederea reînnoirii acestora.
Îndata de 07.10.2015, în jurul orei 2300, doi cetățeni de etnie rromă din municipiul
Hunedoara au fost surprinşi de polițiștii locali imediat după ce au sustras borduri noi de pe
şantierul de amenajare a carosabilului aflat la intrarea in municipiul Hunedoara, zona pod OE2.
Patrula Poliției Locale i-a urmărit pe fugari, care au fost, în scurt timp, interceptați și dat fiind
faptul că cei doi bărbați erau violenți atât fizic, dar și verbal, au fost imobilizați și conduși la
sediul Poliției municipiului Hunedoara.
Cele două persoane au fost predate în baza documentelor operative pentru a fi cercetate în
vederea stabilirii cu exactitate a întregii lor activități infracționale.
Poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră prezenţi în mod constant în trafic,
au avut în vedere conducătorii auto care nu au respectat normele legale privind oprirea,
staţionarea, parcarea precum şi circulaţia pe arterele rutiere cu acces interzis din municipiul
Hunedoara.
În perioada 05.10. – 11.10.2015, poliţiştii locali rutieri au aplicat un număr de 23
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2295 lei şi au fost aplicate un număr de 41 puncte
penalizare. Ponderea o deţin contravenţiile la art. 108. alin. (1), lit. a, pct. 8
(oprire neregulamentară), urmate de cele la art. 108, alin. (1), lit. a, pct.5 (acces interzis), cât şi
ocupare abuzivă loc de parcare rezervat (HCL 261/2013).
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