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Pe parcursulperioadei28.03-03.04.2016 , Poliția Locală Hunedoara, a aplicat 27sancţiuni
contravenţionale în valoare de 8.490lei şi 50 puncte penalizare permiscat si un numar de 17
avertismente scise, pentru abateri la legislaţia în vigoare.
Sancţiuni contravenţionale în domeniul ordinii şi liniştii publice, sancţionarea unor
contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara, (Legea 61/1991, HCL
240/2012) :
• 7 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale privind ordinea şi
liniştea publică (tulburarea liniştii publice, refuz legitimare, ocupare loc parcare
concesionat,stat cu picioarele pe bancă în parcuri,);
• 1sancţiuni contravenţionale privind parcarea în zona verde;
• 7sancţiuni contravenţionale pentru abateri de la normele de protecţia mediului (deşeuri
depozitate ilegal, spalare autoturism pe domeniul public).
Altele (încălcarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață):
• 3sancţiuni contravenţionalepentru comerţ in locuri neamenajate, lipsa autorizatie
functionare;
• 1 sancţiune contravenţională pentru însuşirea arborilortăiaţi în urma unor aprobări legale,
de alte persoane decât cele autorizate (HCL 240/2012).
• 3 sancţiuni contravenţionale pentru încălcareaLegii nr. 15 din 2016
Sancţiuni contravenţionale în domeniul circulaţiei pe drumurile publice:
• 4sancţiuni contravenţionale oprire în staţii mijloace transport in comun;
• 17sancţiuni contravenţionale oprire/acces interzis;
• 1sancţiuni contravenţională pieton traversare strada prin loc nepermis;
Odată cu intrarea în vigoare a Legii numărul 15 din 2016, privind modificarea şi completarea
Legii 349 din 2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,
poliţiştii locali hunedoreni au acţionat pentru informarea şi somarea persoanelor cu privire la
noile prevederi. În acest sens, poliţiştii locali au avut în atenţie mai ales parcurile de joacă
pentru copii, staţiile mijloacelor de transport public în comun, spaţiile publice închise,
precum şi alte locaţii în care fumatul este interzis.
Recomandăm cetăţenilor ca în situaţia în care constată că se fumează în locaţii nepermise, să
apeleze Dispeceratul Poliţiei Locale la nr. de telefon 0254/711959, pentru a fi dirijat un echipaj
de poliţie localăşi dispunerea măsurilor legale,
Director executiv,
Cornel Guţu

