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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna14.09.–20.09.2015
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. În urma analizării situaţiei operative, Poliţia Locală Hunedoara a întreprins în cursul
săptămânii 14.09. – 20.09.2015 acţiuni specifice, pe linia respectării ordinii şi liniştii publice, cât
şi a normelor de circulaţie rutieră.
Astfel,în săptămâna analizată s-au aplicat de 26sancţiuni contravenţionale in valoare de
13.580 lei.
Au fost organizate şi s-a participat la următoarele acțiuni:
A) Pe linia curăţeniei municipiului Hunedoara:
Depozitarea de deşeuri în alte locuri decât cele special amenajate (respectiv moloz au dus s la
sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi, respectiv L.C. şi N.O. cu amenzi în valoare de
500 lei fiecare, conform prevederilor H.C.L. 240/2012.
B) Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Numita L.V.A.. din municipiul Hunedoara a fost sancţionată contravenţional cu amendăîn
valoare de 200 lei, conform Legii nr. 61/1991 R, pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice şi
provocare de scandal.
C) Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal
Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal, au
efectuat 5 controale pe raza municipiului Hunedoara, în urma acestor acţiuni depistându-se 3
lucrări executate fără „Autorizaţie de construire“, beneficiarii sau executanţii acestora, fiind
sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum de 3000 lei, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
dispunându-se totodată „intrarea în legalitate“.
Numitul K.T., care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 lei în data de
11.09.2015, nerespectând prevederile cuprinse în „Autorizaţia de construire“, a recidivat şi în
data de 18.09.2015 fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei.
D) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
- în perioada 14.09. – 20.09.2015, poliţiştii locali rutieri au aplicat un număr de 15sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 1.680 lei şi au fost aplicate un număr de 30puncte
penalizare conform O.U.G.nr.195/2002, majoritatea acestora fiind acordate pentruacces
interziscât şi pentru oprire interzisă.
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