În luna octombrie 2016, polițiștii locali arădeni au întocmit un număr de 523 procese verbale de
contravenție și au aplicat amenzi în valoare totală de 222.075 lei.
Totalul amenzilor aplicate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică a fost
de 34.400 de lei, numărul proceselor verbale întocmite fiind 121.
Dintre acestea:
‐

1 pentru lăsarea în libertate, fără supraveghere, a animalelor (Suma ‐ 700 lei)

‐

35 pentru cerșetorie (totalul amenzilor‐ 4.100 lei)

‐

74 pentru consum de alcool pe domeniul public (totalul amenzilor ‐10.500 lei)

‐

5 pentru abateri de la prevederile Legii fumatului (totalul amenzilor – 15.100 lei)

‐

6 pentru aruncarea deșeurilor în locuri nepermise( totalul amenzilor ‐4.000)

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au întocmit un număr de
262 de procese verbale, totalul amenzilor ajungând la 74.675 de lei, după cum urmează:
‐

236 pentru staționare în locuri nepermise ( totalul amenzilor‐ 58.875 lei)

‐

10 pentru trafic greu (totalul amenzilor‐ 11.800 lei)

‐

16 pentru nerespectarea indicatoarelor de acces interzis(totalul amenzilor ‐ 4.000 lei)

Reprezentanții Biroului Activitate și Control Comercial au întocmit un număr de 104 procese
verbale, totalul amenzilor fiind de 39.500 lei.
Dintre acestea:
‐
‐

103 pentru abateri de la prevederile HCLM 9/2011‐privind Regulamentul de desfășurare
a activităților comerciale în municipiu (totalul amenzilor‐ 39.000 lei)
1 pentru acte de comerț ilicit ( amenda‐ 500 lei)

Reprezentanții Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au întocmit un număr de 36
de procese verbale, totalul amenzilor situându‐se la 73.500 de lei.
Dintre acestea:
‐

33 procese verbale pentru abateri de la prevederile Legii 50/1991‐ privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții (totalul amenzilor‐ 68.500 lei)

‐

1 pentru lipsa autorizației pentru săpături pe domeniul public ( amenda – 2.000 lei)

‐

2 pentru nerespectarea prevederilor Legii 185/2013‐privind amplasarea și autorizarea
mijloacelor de publicitate (totalul amenzilor‐ 3000 lei)

