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P.L. nr. 03 /05.01.2016

COMUNICAT DE PRESĂ
07.12.2015-03.01.2016
În perioada 07.12.2015-03.01.2016, efectivele Poliţiei Locale Hunedoara au 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 38 sancţiuni contravenţionale în valoare de 23.470
lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele acţiuni:
A) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara:
a) Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Pentru deranjarea ordinii şi liniştii şi publice, provocarea de scandal, refuz de legitimare, folosirea de
petarde, un număr de 5 cetăţeni au fost sancţionati contravenţional conform L61/1991 R, cu amenzi
cuprinse între 200 şi 400 lei, valoarea totală a amenzilor însumănd 900 lei.
B) Compartimentul Control Comercial, Disciplina în Construcții și Mediu
În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul acestui compartiment, au efectuat verificări la un
număr de 31 puncte de lucru aparținînd unor societăți comerciale, urmărindu-se respectarea
reglementărilor legale în vigoare, în urma acestor controale au fost aplicate următoarele sancțiuni
contravenționale :
- 11 avertismente verbale pentru vizele expirate ale autorizaţiilor de funcționare eliberate de Primăria
Hunedoara pentru 8 societăţi comerciale și la un numar de 3 întreprinderi individuale, acordându-se
termen de 5 zile pentru intrarea în legalitate;
- 2 amenzi contravenționale în cuantum de 10.000 lei conform Legii12/1990, societăţile respective
fiind avertizate de mai multe ori să-şi reînnoiască autorizaţiile de funcţionare cu viza expirată.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri în perioada 07.12.2015-03.01.2016 au acţionat zilnic în vederea fluidizării
traficului rutier
Pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea, parcarea şi accesul interzis au fost
aplicate un număr de 34 sancţiuni contravenţionale , din care 20 amenzi în valoare totală de 1.680 lei
şi au fost aplicate un număr de 40 puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002.
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