R O MÂ N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
Direcţia Poliţia Locală
Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087
e-mail: politia.locala@primariahd.ro

Nr. P.L.60/25.01.2016

COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna18.01–24.01.2016
În perioada 18.01 – 24.01.2016, Poliţia LocalăHunedoara. a acţionat pe întreaga rază a
Municipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale.
În data de 24 ianuarie 2016, în municipiul Hunedoara s-au desfăşurat o serie de manifestări
dedicate împlinirii a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române. Poliţiştii locali au fost
mobilizaţi pentru a asigura menţinerea ordinii şi liniştii publice, fluidizarea traficului rutier şi
pietonal, în vederea bunei desfăşurări a evenimentelor cultural-artistice organizate cu acest prilej,
respectiv a concertului folcloric care a avut loc pe platoul din faţa Casei de Cultură.
Având în vedere temperaturile scăzute pe timpul nopţii, poliţiştii locali din cadrul Serviciului
Ordine Publică au desfăşurat mai multe acțiuni în perioada 18-24 ianuarie 2016 pentru a depista
persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Hunedoara. În urma acțiunilor au fost
identificate 5 persoane fără adăpost care au fost legitimate şi conduse la Adăpostul de Urgenţă pe
timp de Noapte (fosta Unitate Militară), unde au fost predate lucrătorilor din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 34 sancţiuni contravenţionale , din care 16
amenzi în valoare de 4.300 lei.Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele acţiuni:
A)Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului
Hunedoara:
Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Inspecţie comercială au început o acţiune tematică
privind vizarea autorizatiilor de functionare.
Pentru neregulile constatate în 3 cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenţionale conform OG
nr. 99/2000 rep., în valoare de 400 lei. Acţiunea se află în derulare, urmând să fie verificaţi
agenţi economici din zona centrală şi cartierele municipiului.
Numitul G.M.I. din municipiul Hunedoara a fost identicat ca aprinzând deşeuri lemnoase în alte
locuri decât cele special amenajate. A fost sancţionat contravenţional conform HCL 240/2012,
cu amenda în valoare de 400 lei.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri au acţionat zilnic în vederea fluidizării traficului rutier pe străzile
municipiului.
În perioada 18.01 – 24.01.2016, au fost aplicate un număr de 24sancţiuni contravenţionale la
regimul circulaţiei, conform OUG nr. 195/2002 republicată, din care 10 amenzi în valoare de
2.100 lei şi 48 puncte de penalizare pentru opriri/staţionări neregulamentare pe carosabil şi
trotuar, în staţiile de transport în comun din municipiul Hunedoara.
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