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COMUNICAT DE PRESĂ
13.07. – 26.07.2015

În perioada 13.07. – 26.07.2015, urmare activităților specifice desfășurate, Poliția Locală
Hunedoara a aplicat, conform competențelor legale, un număr total de 29 sancțiuni contravenționale
în valoare totală de 3.540 lei.
Faptele contravenționale depistate și sancționate de polițiștii locali, au constat în :
- deplasarea cu vehicule cu tracțiune animală pe trasee neautorizate de municipalitate, consumul de
băuturi alcoolice pe domeniul public, apelarea în mod repetat la mila publicului și comerțul stradal
neautorizat, adresarea de expresii jignitoare patrulelor de poliţie locală, staționare voluntară pe un loc
de parcare închiriat.
Au fost legitimate 146 de persoane, care au fost atenționate cu privire la obligativitatea respectării
normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Au fost depistate totodată, și 13 persoane
cu acte de identitate expirate.
Poliţia Locală Hunedoara reamintește cetățenilor că pentru scăldatul în fântâni arteziene valoarea
sancțiunii este cuprinsă între 200 și 400 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 240/2012
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, ce au 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.
- în perioada 13.07. – 26.07.2015, pe lângă activităţile preventive, poliţiştii locali rutieri au aplicat u
număr de 11 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 840 lei şi au fost aplicate un număr de 23
puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002, majoritatea acestora fiind acordate pentru oprire interzisă
şi acces interzis .
În perioada 22.07.-26.07 2015, cu ocazia desfășurării pe Bulevardul Dacia din municipiul Hunedoara
a manifestării „Zilele Hunedoarei“, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine și liniște publică,
precum și de dirijare a traficului rutier pe traseele în care a fost deviată circulația.
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