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COMUNICAT DE PRESĂ
Săptămâna 26.10.–01.11.2015
Efectivele Poliţiei Locale Hunedoara au acţionat în cursul săptămânii 26.10. – 01.11.2015
în vederea asigurării liniştii şi ordinii publice, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor
infracţionale şi contravenţionale de orice natură, pentru fluidizarea traficului rutier, dar şi pentru
combaterea comerţului stradal ilicit.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 17 sancţiuni contravenţionale, valoarea
amenzilor fiind de 21.700 lei.
A) Acţiuni pe linia monitorizării video a unităţilor de învăţământ:
Se continuă activitatea de monitorizare a unităţilor de învăţământ din Municipiul Hunedoara.
În perioada analizată nu au fost înregistrate evenimente deosebite.
B) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului
Hunedoara:
a) Poliţia Locală Hunedoara continua acţiunea de informare şi sancţionare a persoanelor fizice şi
juridice care încalcă prevederile art. 1 lit. c) din HCL 240/2012 şi constituie rampe clandestine
de deșeuri, îndeosebi deşeuri din amenajări interioare (moloz). Astfel, numiţii L.A. şi Z.C., au
fost surprinşi depozitând moloz în zona verde, fapt ce i-a costat câte 300 lei pe fiecare, valoarea
amenzii contravenţionale, pentru fapta comisă.
b) tulburarea ordinii şi liniştii publice cât şi provocarea şi participarea la scandal, a dus la
sancţionarea contravenţională conform L61/1991 anumiţilor P.G.şi C.M. cu amendă în valoare
de 500 lei fiecare.
c) Având autorizaţia de funcţionare cu viza expirată la 2 puncte de lucru, o societate comercială
din municiu, a fost sancţionata conform L12/1990, cu câte 10.000 lei la fiecare punct de lucru.
C) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
- în săptămâna 26.10. – 01.11.2015, poliţiştii locali rutieri au aplicat un număr de 7 sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 600 lei şi au fost aplicate un număr de 8 puncte penalizare
conform O.U.G.nr.195/2002, majoritatea acestora fiind acordate pentru oprire interzisă şi acces
interzis;
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