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săptămâna 21.09. – 27.09.2015
În perioada 21 - 27 septembrie 2015, Poliţia Locală Hunedoara a desfăşurat acţiuni pentru
păstrarea liniştii şi ordinii publice pe raza municipiului, pentru sancţionarea conducătorilor auto
care nu respectă o bună conduită în traficul rutier, precum şi pentru combaterea cerşetoriei.
Totodată, poliţiştii locali cu atribuţii pe linie rutieră au asigurat măsuri de fluidizare a traficului
rutier în zonele aglomerate ale municipiului Hunedoara.
Pentru anul școlar 2015-2016, care a început, luni, 14 septembrie a.c., Poliția Locală
Hunedoara a elaborat un plan de măsuri, prin care s-a stabilit o serie de acțiuni concrete care să
asigure un climat de siguranță în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Măsurile ce vor fi întreprinse de polițiștii locali sunt structurate pe trei direcții, astfel:
Echipajele mobile și pedestre aparţinând Poliţiei Locale Hunedoara vor patrula în zona școlilor și
a grădinițelor, potrivit unui plan de instruire și a itinerariilor stabilite. Totodată, conform
Ordinului Prefectului nr. 274/2015 privind Siguranța în şcoli, se va elabora un parteneriat cu
Poliţia Municipală şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara, în urma căruia poliţiştii
locali vor intensifica patrularea în perimetrul a două colegii, şi a două şcoli gimnaziale, în
intervalele orare de intrare și ieșire de la cursuri a elevilor, pentru a descurajara eventualele acte
de violență.
Polițiștii locali cu atribuții pe linie rutieră vor asigura fluidizarea traficului rutier și pietonal pe
drumurile publice, în zonele adiacente unităților de învățământ, în apropierea trecerilor de
pietoni, pentru a împiedica producerea de blocaje și vor lua măsuri contravenționale împotriva
celor care nu respectă semnificația indicatoarelor rutiere ce reglementează oprirea și staționarea
interzisă, accesul pe interzis - potrivit prevederilor art. 111 și 142 din O.U.G. nr. 195/2002
referitoare la circulația pe drumurile publice.
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial vor verifica respectarea regulilor
și normelor de comerț de către agenții economici care comercializează produse alimentare și
băuturi alcoolice în apropierea unităților de învățământ. Pentru a se cunoaște cât mai exact
situația din teren, polițiștii locali se vor deplasa periodic la sediul școlilor și grădinițelor pentru a
sta de vorbă cu cadrele didactice și elevii de serviciu, în vederea preluării eventualelor sesizări.
De asemenea, dispeceratul instituției funcționează permanent, iar reclamațiile părinților și
profesorilor pot fi preluate în mod operativ, la numerele de telefon 0254711959, aspectele
semnalate urmând a fi verificate în teren
În săptămâna analizată s-au aplicat un număr de 30 sancţiuni contravenţionale in valoare
de 12.270 lei.
Au fost organizate şi s-a participat la următoarele acțiuni:
A) poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial împreună cu lucrătorii
Serviciului Ordine Publică au depistat, în cursul zilei joi, 24 septembrie 2015, in urma unei
acțiuni întreprinse în Piața Obor, un număr de 3 societăți comerciale şi 2 producători agricoli
care comercializau produse agricole fără a deține aviz metrologic la cântarele folosite. Toți au
fost sancționati contravențional având termen de 7 zile pentru a intra în legalitate.
În data de 25.09.2015, o societate comercială care deține 4 puncte de lucru în municipiul
Hunedoara, a fost depistată cu autorizația de funcționare având viza expirată, după ce i s-a atras

atenția de mai multe ori asupra acestui fapt. A fost sancționată contravențional conform Legii 12,
cu amendă în valoare de 10.000 lei.
B) Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Numita P.F. din municipiul Hunedoara a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare
de 500 lei, conform Legii nr. 61/1991 R, pentru apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de
catre o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel
de fapte, deoarece în data de 22.09.2015, împreună cu copiii apela la mila publicului. A fost
sesizată Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Hunedoara.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
- în perioada 21.09. – 27.09.2015, poliţiştii locali rutieri au aplicat un număr de 12 sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 420 lei şi au fost aplicate un număr de 22 puncte penalizare
conform O.U.G.nr.195/2002, majoritatea acestora fiind acordate pentru acces interzis cât şi
pentru oprire interzisă.
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