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                                                                                                                       Anexa 1 la nr. ……… / 22.12.2011 

 

SITUAŢIA CONTRAVENŢIILOR CONSTATATE DE POLIŢIA LOCALĂ  BRAŞOV 

 - 2011 - 
 

Total contravenţii constatate:7.910  (AMENZI – 4.140 , AVERTISMENTE – 3.481 , ANULATE – 289, CUAMTUM – 1.136.417 LEI) 

| 

Nr. 

crt. 
ACTE NORMATIVE 

TOTAL 

SANCŢIUNI 

APLICATE 

Din care: 

AVERTISMENTE 

CUANTUM 

LEI 

1. LEGEA nr.61 / 1991 – privind normele de convieţuire socială, a ordinei şi liniştii publice 2.159 426 318.600 

2 H.C.L. nr.201 / 2006 – privind utilizarea temporară a locurilor publice 1.290 486 191.501 

3 H.C.L. nr.251 / 2005 – privind sistemul de parcare în Mun.Braşov 1.184 623 72.800 

4 H.C.L. nr.735 / 2010 – privind Regul. de org.şi desf. a  actelor de comerţ în locuri publice 855 437 54.650 

5 H.C.L. nr.243 / 2005 – privind Regul.referitor la eliberarea de LT în Mun.Braşov 731 590 208.800 

6. H.C.L. nr.627 / 2007 – privind Regul. de org. şi funcţ. a serviciilor publice de salubrizare 631 485 143.500 

7. H.C.L. nr.159 / 2008 – privind Regul. de org. şi efect.transport TAXI în Mun.Braşov 298 157 23.266 

8 LEGEA nr.12 / 1990 – privind activităţi comerciale ilicite 169 77 91.500 

9. H.C.L. nr.25 / 1992 – privind constat. şi sancţ. contrav. pe mijloacele de transport în comun 107 80 8.830 

10. H.C.L. nr.152 / 2006 – privind staţionarea şi parcarea a vehiculelor de transp.marfă şi călători 70 53 9.500 

11. H.C.L. nr.927 / 2006 – privind Regul.de atribuire a locurilor de parcare / parcări reşedinţă 64 36 7.150 

12. H.C.L. nr.66 / 1999 – privind Regul.ref.la creşterea anumalelor domestice şi a păsărilor de curte în 

Mun.Braşov 

16 7 2.700 

13. H.G.nr.661 / 2001 – privind procedura de eliberare a certificatului de producător 16 16 0 

   

14. 

O.U.G.nr.97 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cet.români 15 1 480 

15. H.C.L. nr.432 / 2007 – privind măsurile oblig.afişării programului de funcţionare a firmelor 6 3 2.200 

16. H.C.L. nr262 / 2001 – privind măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în intersecţii, 

trotuare şi alei pietonale în intersecţii, trotuaree  

4 1 90 

17. H.C.L. nr.635 / 2006 – privind Regul. de org.a activ.de publicitate, reclamă şi afişaj 3 2 500 

18. H.C.L. nr.209 / 2007 – privind Regul. de org. şi efectuarea serviciului public de transport persoane 

/bunuri în regim de taxi, în Mun.Braşov. 

2 1 300 

19. H.C.L. nr.701 / 2006 – privind Regul. de tăiere şi toaletare arbori, amenajare zone verzi 2 1 250 

 


