
Sute de arădeni au fost amendați de Poliția Locală în luna august        

Polițiștii locali s-au aflat la datorie și în luna august. Un număr de 374 de procese verbale au fost 
întocmite de reprezentanții Serviciului de Ordine și Liniște Publică și cei ai Serviciului Circulație 
pe Drumurile Publice, iar suma amenzilor încasate în același interval se ridică la 125.025 lei. 

       Potrivit raportului aferent lunii august, numărul proceselor verbale încheiate de 
polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine și Liniște Publică a fost de 211, valoarea 
amenzilor ajungând la 21.300 lei. Cele mai multe dintre amenzi, mai precis 150, au vizat 
consumul de alcool pe domeniul public, faptă sancționată conform articolului 2, punctul 23 din 
Legea 61/1991. Totalul amenzilor pe care le vor plăti arădenii care au ales să consume alcool pe 
străzile orașului este de 15.100 lei.  

       Pentru cerșetorie, polițiștii locali au întocmit un număr de 40 de procese verbale, 
valoarea amenzilor acordate conform Legii 61/1991 ridicându-se la 4200 de lei. Nu au lipsit, nici 
în această lună, sancțiunile aplicate fumătorilor care și-au aprins țigara în locuri nepermise. Un 
număr de 18 împătimiți ai tutunului au fost sancționați de polițiștii locali în baza Legii 349/2002, 
totalul amenzilor ajungând la 600 de lei. Pentru proliferarea animalelor fără stăpân, polițiștii 
locali au întocmit un număr de patru procese verbale, cuantumul amenzilor aplicate în temeiul 
HCLM nr.208/2011 fiind de 1400 de lei. Nu a fost sancționat niciun stăpân de animale din 
municipiu, semn că obiceiul de a lăsa patrupedele nesupravegheate pe străzi este pe cale de 
dispariție. 

      Pentru staționare în locuri nepermise, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Circulație 
pe Drumurile Publice au întocmit un număr de 97 de procese verbale, totalul amenzilor aplicate 
în acest caz fiind de 27.125 lei. Pentru nerespectarea reglementărilor prevăzute de HCLM nr. 
141/2012 în privința traficului greu, polițiștii locali au întocmit un număr de 66 de procese 
verbale și au aplicat sancțiuni în valoare de 76.600 lei. 

     Poliția Locală Arad a avut o activitate intensă și pe linia disciplinei în construcții, precum și în 
supravegherea și sancționarea abaterilor care vizează activitățile comerciale din municipiu. Polițiștii 
locali din cadrul Biroului de Activitate și Control Comercial. Un număr de 57 de procese verbale le-au 
fost întocmite comercianților arădeni. Cele mai multe dintre amenzi, mai precis 54, însumând 34.500 de 
lei au vizat abateri de la prevederile HCLM nr.9/2011, privind regulamentul de desfășurare a activităților 
comerciale în municipiu. Alte două amenzi ce însumează 1000 de lei au aplicat polițiștii locali pentru acte 
de comerț ilicit, sancționate conform Legii nr.12/1990, privind protejarea populației împotriva unor 
activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. 

      În domeniul disciplinei în construcții, polițiștii locali au sancționat, în temeiul Legii nr.50/1991 și 
al Legii nr.235/2015, un număr de 33 de arădeni. 28 dintre amenzile ce însumează 53.500 de lei au vizat 
nerespectarea Legii nr.50/1991, suma totală a amenzilor ajungând la 43.500 de lei. Alte cinci amenzi, în 
valoare totală de 10.000 de lei au fost date pentru abateri de la prevederile HCLM 235/2015, respectiv 
pentru lipsa autorizării săpăturilor. 

 


