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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna 11.01 – 16.01.2016
În perioada 11.01 – 16.01.2016, 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 19 sancţiuni contravenţionale în valoare de
2.470 lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele acţiuni:
A)Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara:
În cursul acestei săptămâni, au fost informaţi şi atenţionaţi toţi agenţii economici cât şi
asociaţiile de propietari, asupra posibilităţii unor ninsori abundente pe raza municipiului
Hunedoara pentru perioada de timp următoare, ca să respecte HCL 240/2012, obligatia
fiecăruia „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 “
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au depistat pe raza municipiului 3 cazuri de
cerşetorie (unele dintre persoane au fost regăsite de mai multe ori în stradă), consum de băuturi
alcoolice in locuri publice interzise, ocazie cu care s-au întocmit procese verbale de constatare a
contravenţiei celor în cauză, in valoare de 1.000 lei, în conformitate cu Legea nr. 61/1991
republicată.
Facem un apel pe această cale cetăţenilor municipiului să ne sprijine în desfăşurarea
acestor acţiuni, iar în cazul în care observă persoane care încalcă prevederile legale, să ne
contacteze la numărul de telefon 0254/711959 -Dispeceratul Poliţiei Locale pentru a putea
interveni în timp real să luăm măsurile ce se impun.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri au acţionat zilnic în vederea fluidizării traficului rutier pe străzile
municipiului.
În perioada 11.01 – 16.01.2016, au fost aplicate un număr de 12 sancţiuni contravenţionale la
regimul circulaţiei, conform OUG nr. 195/2002 republicată, în valoare de 1.470 lei şi 28 puncte
de penalizare pentru opriri/staţionări neregulamentare pe carosabil şi trotuar, în staţiile de
transport în comun din municipiul Hunedoara.
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