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În perioada mai sus menţionată, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală
Hunedoara au desfăşurat acţiuni în vederea respectării ordinii şi liniştii publice şi a fluidizării
traficului rutier, în conformitate cu competențele conferite de Legea nr.155/2010 - Legea Poliției
Locale.
Polițistii locali au constatat şi aplicat un număr de 80 sancțiuni contravenționale în
valoare de 10.015 lei.
Astfel, au fost organizate şi s-a participat la următoarele acțiuni:
A) Pe linia curăţeniei municipiului Hunedoara:
Pentru descurajarea persoanelor deţinătoare de atelaje hipo care obisnuiesc să transporte contra
unor sume modice, deşeuri şi resturi rezultate din demolări, s-a continuat patrularea pe traseele
frecventate de aceştia. Zilnic s-au efectuat pânde şi au fost sancţionate persoanele depistate
aruncând sau depozitând deşeuri pe domeniul public.
Astfel au fost depistate şi sancţionate 4 persoane cu amenzi în valoare de 2.845 lei conform HCL
240/2012.
B) Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Au fost constatate şi aplicate 8 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.700 lei, conform Legii
nr. 61/1991 R:
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulației pe drumurile publice au efectuat controale
specifice pentru o bună conduită a conducătorilor de autovehicule pe raza localității, aceștia
având obligația de a respecta semnificația indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea și
staționarea interzisă, precum și accesul pe interzis. De asemenea, aceștia au asigurat și
fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate, fiind aplicate un număr de 71 sancțiuni
contravenționale în valoare de 4.515 lei şi au fost aplicate un număr de 106 puncte penalizare
conform O.U.G.nr.195/2002, pentru nerespectarea normelor rutiere privind accesul interzis,
oprirea interzisă, deplasarea cu vehicule cu tracțiune animală pe trasee neautorizate de
municipalitate, inclusiv pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare închiriat.
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