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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna12.10.–18.10.2015
Efectivele Poliţiei Locale Hunedoara au acţionat în cursul săptămânii12.10. – 18.10.2015
în vederea asigurării liniştii şi ordinii publice, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor
infracţionale şi contravenţionale de orice natură, pentru fluidizarea traficului rutier, dar şi pentru
combaterea comerţului stradal ilicit.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 34 sancţiuni contravenţionaleîn valoare de
2.460 lei.
In data de 12.10.2015, numitul C.C. din municipiul Hunedoara a gasit un portmoneu cu acte şi o
importantă sumă de bani (200 euro si 420 lei). Acesta a predat-o unei patrule de polițişti locali,ce
a demarat procedurile de identificare a proprietarului, predându-i acesteia actele şi banii.
Se continuă activitatea de monitorizare a unităţilor de învăţământ din Municipiul Hunedoara.
În data de 16.10.2015, intre orele 1700-2200, la Clubul „Siderurgistul“ din localitate, 2 patrule de
ordine publică au asigurat măsuri de ordine la manifestarea „Balul Bobocilor“, organizată de
către elevii de la Colegiul Traian Lalescu, nefiindînregistrate evenimente deosebite.
Un aspect des întâlnit şi sancţionat ca atare, îl constituie încălcarea art. 1 pct. e) din HCL
240/2012, care deşi sancţionează destul de drastic 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“, fiind sancţionati numai puţin de 9 conducători auto din aceasta cauză.
1.420 de lei. Este valoarea sancțiunilor pe care polițiștii locali le-au aplicat într-o
săptămână,șoferilor care au oprit sau au staționat cu autovehiculele în locuri nepermise, din
municipiu. Efectivele din cadrul Biroului Circulaţie Rutierăşi serviciului Ordine Publică al
Poliției Locale Hunedoara au desfășurat în perioada 12.10. – 18.10.2015o acțiune complexă în
vederea identificării și sancționării conducătorilor auto care încalcă legislația privind oprirea și
staționarea autovehiculelor în zona trecerilor de pietoni, intersecții, spații verzi.
Conform evaluării finale, în săptămâna de acțiune specifică, polițiștii locali de la Rutieră
au aplicat 25 sancțiuni și au dat 28 puncte depenalizare. Cele mai multe amenzi (6) și cele mai
multe puncte penalizare (12) au fost acordate conform OUG 195/2002, art.142, privind oprirea în
zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă“.
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