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Situaţia sancţiunilor aplicate în perioada 20.09. – 31.12.2011,
pe linie de cerşetorie, ca urmare a demărării Proiectului de Prevenire a Cerşetoriei
în Mun.Braşov

Cerşetoria – acest flagel al societăţii – este un fenomen care a luat amploare în ultimul
timp şi care este specific zonelor aglomerate sau cu potenţial turistic ridicat.
Demararea acestui proiect a avut loc în luna septembrie 2011, desfăşurandu-se activităţi
săptămanale de distribuire a pliantelor cu recomandări preventive şi de informare a
cetăţenilor.
1.
Sancţiuni aplicate conform prevederilor Legii nr.61 / 1991 – pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice:
- art.3, alin.3 - „apelarea în mod repetat la mila publicului, de către o persoană
aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte.”
Legea.61 /
1991
Total:

PV-uri

din care
avertismente
59

305

1

Cuantum lei
28.650

2.
Sancţiuni aplicate conform prevederilor HCL nr.262 / 2001 – privind măsurile
de asigurare a circulaţiei rutiere şi pietonale, în intersecţii, trotuare:
- art.1 – „se interzice spălatul şi ştersul geamurilor, parbrizelor şi farurilor
maşinilor, vânzarea de ziare către conducătorii auto şi cerşitul de la aceştia pe timpul cât
autoturismul se află în trafic.”

HCL 262 /
2001
Total:

PV-uri

din care
avertismente
1

2

Cuantum lei
30

Total PV-uri încheiate:
307, din care 60 avertismente, în cuantum total de 28.680 lei.
Datorită atitudinii cetăţenilor de tolerare şi susţinere a cerşetorilor prin oferirea unor
sume de bani, mediul stradal şi în special aglomerările urbane , au devenit o alternativă
uşoară de obţinere a unui venit constatandu-se că majoritatea cerşetorilor provin din
mediul rural şi din zonele limitrofe Municipiului Braşov.
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