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Nr. P.L.1945/07.12.2015
COMUNICAT DE PRESĂ
23.11.– 06.12.2015
În perioada 23.11. – 06.12.2015 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 25 sancţiuni contravenţionale în valoare de
5.395lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la următoarele acţiuni:
A) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului Hunedoara:
a)Cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice:
Pentru deranjarea ordinii şi liniştii şi publice cât şi provocarea de scandal, un număr de 4 cetăţeni au
fost sancţionati contravenţional conform L61/1991 R, cu amenzi cuprinse între 200si 400 lei.
b) Pe linia curăţeniei localităţii municipiului Hunedoara:
Conform HCL 240/2012, la art. 3 lit. b, se prevede sancţionarea contravenţională pentru „murdărirea
străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ de pe roţile
autovehiculelor ... “. 300 lei a fost amenda pentru conducătorul auto C.C. care a murdărit cu noroi
carosabilul de pe str. Popa Şapcă.
Pentru parcare pe zona verde, numitul N.C. a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare
de 200 lei, conform HCL 240/2012, art. 1 pct. e).
B)Compartimentul Control Comercial, Disciplina în Construcții și Mediu
În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul,au efectuat verificări la un număr de 24
puncte de lucru aparținînd unor societăți comerciale, urmărindu-se respectarea reglementărilor legale
în vigoare, desfășurării activități comerciale cu respectarea securității și intereselor economice ale
consumatorilor din municipiul nostru.
În urma acestor controale au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale :
- 4 avertismente verbale pentru vizele expirate ale autorizaţiilor de funcționare eliberate de Primăria
Hunedoara pentru 3 societăţi comerciale și o întreprindere individuală, acordîndu-se termen de 7 zile
pentru intrare în legalitate;
- 1 amendă contravențională în cuantum de 1500 leiconform OG 99/2000, societatea sancţionată
neavând înscrisă în autorizația de funcţionare activitatea comercială (comerţ cu amănuntul) care se
desfășura la punctul de lucru;
Pe partea de disciplină în construcţii s-au constatat următoarele :
- au fost depistate 5 societăţi comerciale care efectuau lucrări de termoizolare la faţade de blocuri. Au
fost avertizate verbal şi s-a acordat un termen de 14 zile calendaristice pentru intrarea în legalitate;
- au fost verificate un număr de 8 sesizări, urmând a se comunica răspunsurile către petenţi.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Poliţiştii locali rutieri în perioada 23.11. – 06.12.2015 au acţionat zilnic în vederea fluidizării
traficului rutier, în vederea modernizării şi lărgirii la 4 benzi a porţiunii din D.J. 687, de la intrarea în
oraş spre Sântuhalm.
Pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea, parcarea şi accesul interzis au fost
aplicate un număr de 13sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.995lei şi au fost aplicate un
număr de23puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002.
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