
        

Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub nr. 11523/2009       
Nr. înregistrare .…..Data: 30.12.2011

Comunicat de presă

  În cursul dimineţii de azi 30.12.2011, în jurul orelor 01.00 , patrula de poliţişti 
locali  din cadrul  Biroului  Turistic,  aflată  în  misiune  de  menţinere  a  ordinii  şi 
liniştii publice în zona parcului Titulescu , a observat o persoană de sex masculin 
care distrugea troiţa de lemn amplasată pe b-dul  Eroilor. La somaţia poliţiştilor 
locali  de  a  înceta  acţiunile  desfăşurate  suspectul  a  rupt-o  la  fugă  spre  Dealul 
Cetăţii. Însă fuga nu l-a putut ajuta deoarece acesta a fost interceptat în scurt timp 
de echipajul de intervenţie. Acesta se numeşte Nicolae – Bela C. – în vârstă de 22 
de ani, cu domiciliul în Braşov şi urmează a răspunde contravenţional sau penal, 
după caz, pentru fapta săvârşită.

 Acţiunile de control desfăşurate de poliţiştii locali, în scopul verificării modului de 
respectare  a  prevederilor  legale  cu  privire  la  comercializarea  şi  deţinerea 
obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, au condus la 
depistarea următoarelor persoane care încălcau dispoziţiile legale :

o Tereza G.- în vârstă de 35 ani şi Cătălina B. în vârstă de 32 ani ( 
nu deţineau documentele de provenienţă sau autorizaţie pentru 
deţinere,  manipulare,  comercializare  a  12  cutii  de  pocnitori 
inscripţionate “ PICCOLO CORSAIR” – clasa S;

o Maria G. – în vârstă de 32 ani şi Persida R. – în vârstă de 33 
ani(  nu  deţineau  documentele  de  provenienţă  sau  autorizaţie 
pentru  deţinere,  manipulare,  comercializare  a  22  cutii  de 
pocnitori inscripţionate “ PICCOLO CORSAIR” – clasa S;
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o Maria  – în vârstă de 32, din Braşov ( nu deţinea documentele 
de  provenienţă  sau  autorizaţie  pentru  deţinere,  manipulare, 
comercializare a 8 cutii de pocnitori inscripţionate “ PICCOLO 
CORSAIR” – clasa S;

o  Clara  F.  –  în  vârstă  de  32  de  ani  ,  din  Mureş(  nu  deţinea 
documentele  de  provenienţă  sau  autorizaţie  pentru  deţinere, 
manipulare,  comercializare  a  45  cutii  pocnitori  inscripţionate 
“PIRAT” clasa S;

o Ştefan G.  – în vârstă de 34 de ani , din Hărman( nu deţinea 
documentele  de  provenienţă  sau  autorizaţie  pentru  deţinere, 
manipulare, comercializare a 8 cutii de pocnitori inscripţionate 
“ PICCOLO CORSAIR” – clasa S;

  

Persoanele depistate au fost predate lucrătorilor Poliţiei Braşov pentru 
continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de  Legea 
126/27.12.1995.

Poliţia Locală Braşov
vă urează La Mulţi Ani!
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