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Salubritatea străzilor este dependentă de o serie de factori, între care curățenia stradală efectuată
de firmele de salubritate, depozitarea deșeurilor stradale de către cetățeni și agenți economici în
recipienții stradali, ieșirea pe carosabil a autovehiculelor din organizările de șantier cu pneuri
curate, etc.
În această perioadă, ieșirea pe carosabil a autovehiculelor cu roţile pline de noroi au fost
monitorizate zilnic, dar şi lipsa recipienţilor de colectare a gunoiului de la punctele de lucru ale
agenţilor economici, parcările autoturismelor pe zona verde; acestea au fost câteva din
sancţiunile mai importante constatate şi sancţionate de catre poliţiştii locali.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 48 sancţiuni contravenţionale, din care 23
avertismente şi 25 amenzi în valoare de 8.700 lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la
următoarele acţiuni:
A) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara:
„murdărirea străzilor cu noroi sau pământ de pe roţile autovehiculelor“constituie contravenţie
la HCL 240/2012 şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi
de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici. În data de 18.02.2016, o
basculantă unei societăţi comerciale din mun. Deva, a murdărit cu noroi carosabilul de pe str.
Trandafirilor, fiind sancţionată contravenţional cu suma de 1.500 lei.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Au fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţiei, conform OUG
nr. 195/2002 rep., în valoare de 2.100 lei şi 50 puncte de penalizare pentru opriri/staţionări
neregulamentare pe carosabil şi trotuar, în staţiile de transport în comun de pe str. Ciprian
Porumbescu şi b-dul Dacia, str. Castelului, str. Bicaz, str.Aurel Vlaicu, str. A. Iancu şi altele.
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