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COMUNICAT DE PRESĂ
Săptămâna 09.11.2015–15.11.2015
În perioada 09.11. – 15.11.2015, Poliţia LocalăHunedoara. a acţionat pe întreaga rază a
Municipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale.
În prezent un efectiv de 5 poliţişti locali urmează cursurile de formare profesională la Centrul de
pregatire aparţinând Ministerului de Interne de la Orăştie.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 16 sancţiuni contravenţionale în valoare de
4.080 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 teritorială a municipiului
Hunedoara:
În domeniul Control Comercial:
În perioada analizată,poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Control comercial şi-au
desfăşurat activitatea în Municipiul Hunedoara, urmărind în limita competenţelor, respectarea
legislaţiei pentru care sunt abilitaţi. Au fost verificaţi un număr de 32 agenţi economicişi s-au
aplicat 3 sancţiuni contravenţionaleîn valoare de 1.500 lei pentru nerespectarea
prevederilorlegale, dupa cum urmează:
- 3agenţi economici sancţionaţi conform O.G. 99/2000 - pentru activitate neautorizată, valoarea
sancţiunilor aplicate fiind de 1500 lei;
Încălcarea art. 1 pct. e) din HCL 240/2012, care deşi sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei
„accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi sau pe
terenuricu destinaţia de zone verzi“, din păcate continuă, fiind sancţionaţi nu mai puţin de 5
conducători auto din aceasta cauză, valoarea totală a amenzilor fiind în valoare de 700 lei.
Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Au fost constatate şi aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 800 lei, conform Legii
nr. 61/1991 R pentru provocare de scandal în public.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri în perioada 09.11. – 15.11.2015 au acţionat zilnic în vederea fluidizării
traficului rutier pe străzile municipiului cu ocazia executării lucrărilor de marcaje rutiere la
nivelul municipiului
Pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea, parcarea şi accesul interzis au
fost aplicate un număr de 5 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.050 lei şi au fost
aplicate un număr de 24 puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002.
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