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Nr. P.L. 1059/06.07.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
săptămâna 29.06.– 05.07.2015
În perioada 29.06.– 05.07.2015, Poliţia Locală Hunedoara a acţionat pe întreaga rază
aMunicipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 -Legea
Poliţiei Locale.Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 31 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 4.217.5 lei.
Astfel, au fost organizate şi s-a participat la următoarele acțiuni:
A) Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara:
a) Poliţiştii locali hunedoreni, de nenumarate ori au atras atenţia cetăţenilor că accesul cu animale
(respectiv câini de companie) în incinta parcurilor din municipiul Hunedoara constituie contravenţie,
conform H.C.L. nr.240/2012, amenda fiind cuprinsa intre 200 si 400 lei, mai sunt încă cetaţeni care
nu vor să înteleagă acest lucruşi ca atare au fost sancţionati;sancţionarea celor care circulă cu căruţe pe
străzile municipiului, încâlcând astfel prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2002 republicată
este un alt aspect aflat în atenţia poliţiştilor locali, dar din păcate amenzile aplicate nu prea au efectul
scontat. Deşi unele persoane au fost suprinse şi sancţionate de mai multe ori pentru această contravenţie,
mulţi căruţaşi ignoră sancţiunile şi continuă să iasă cu atelajele pe stradă, pentru a căra clandestin deşeuri
în zonele periferice ale municipiului. Le atragem din nou atenţia acestora că în dezbatere publică se află
un proiect de HCL privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe domeniul public și
privat din Municipiul Hunedoara, ce cuprinde sancţiuni mult mai severe.
b) distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urbanaferent
zonelor verzi, aşezarea cu picioarele pe bănci a dus la sancţionarea numitului B.C. cu amendă în
valoare de 100 lei;
c) săvarşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, l-a costat pe numitul
C.T. 500 lei, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială;
d) parcarea vehiculelor de orice fel pe zonele verzi i-a costat pe numiţii B.I. şi B.C. suma de 250 lei
fiecare, conform H.C.L. nr.240/2012.
e) în cursul serii de duminică, 05.07.2015, parcurile din municipiu (Casa de Cultură, Parcul
Tineretului, Parc Place) au fost verificate de către patrulele de poliţie locală, depistându-se un număr
mare de cetăţeni care consumau şi aruncau coji de seminţe pe domeniul public. Au fost avertizate verbal
şi au fost puse să facă curăţenie. Acţiunea va continua.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
- în perioada 29.06.– 05.07.2015, pe lângă activităţile preventive, poliţiştii locali rutieri au aplicat un
număr 14 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.717.5 lei şi au fost aplicate unnumăr de 26
puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002, majoritatea acestora fiind acordatepentru oprire interzisă
şi acces interzisă, expunere spre vânzare de autoturisme proprietate (HCL nr. 252/2012) cât şi pentru
staţionare voluntară pe un loc de parcare închiriat (HCL 261/2013).
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