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COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna22.02.2016-28.02.2016

În săptămâna 22.02.2016-28.02.2016, Poliţia Locală Hunedoara a acţionat pe întreaga rază a
Municipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 - Legea
Poliţiei Locale. Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 66 sancţiuni contravenţionale, din
care35 avertismente şi31 amenzi în valoare de 8.450 lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la
următoarele acţiuni:
A)Supravegheri în zona şcolilor pentru stoparea actele de violenţă:
În cursul acestei săptămâni, poliţiştii localiau acţionat în apropierea şcolilor, pentru a
supraveghea şi asigura ordinea şi liniştea publică. Ţinand cont de incidentele ce pot apăreaîn
zonele şcolare, s-au dispus măsuri de afluire şi defluire a elevilor, cu ocazia intrării şi ieşirii de la
cursuri, dar şi pentru dispersarea grupurilor de tineri care se formează la intrările unităţilor
şcolare. Nu s-au constatat incidente.
B)Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului Hunedoara:
Toţi mai mulţi hunedoreni se plâng că zonele verzi din cartierele din municipiu ajung să devină
parcări pentru maşini. Sfidând orice urmă de bun-simț, unii își parchează mașinile pe
iarbăîncălcându-se astfel art.1 lit.e din HCL 240/2012, aplicându-se un număr de 16 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 1.400 lei, conducătorii auto respectivi „confundând“ cu bună
ştiință zona verde cu locul de parcare.
Aufost constatate şi aplicate 14 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.330 lei, conform Legii
nr. 61/1991 R, pentru:practicarea de raporturi sexuale în locuri publice, distrugere tomberoane de
gunoi menajer, utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea
locuitorilor, lăsarea fără supraveghere a unui minor în vârstă de până la 16 ani, expunere auto
spre vânzare.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulației pe drumurile publice au efectuat controale
specifice pentru o bună conduită a conducătorilor de autovehicule pe raza localității, aceștia
având obligația de a respecta semnificația indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea și
staționarea interzisă, precum și accesul pe interzis. De asemenea, aceștia au asigurat și
fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate, fiind aplicate un număr de 25 sancțiuni
contravenționale în valoare de 2.730 lei şi au fost aplicate un număr de 48 puncte penalizare
conform O.U.G.nr.195/2002, pentru nerespectarea normelor rutiere privind accesul interzis,
oprirea interzisă, parcare pe trotuar.
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