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Comunicat de presă  
 
 

     Poliţia locală Braşov a desfăşurat în cursul zilei de azi, 17.02.2012, mai multe 
acţiuni care au vizat respectarea prevederilor legale în următorele domenii : ordine şi 
linişte publică, comerţ stradal, transport călători în regim taxi, etc. Cu această ocazie 
au fost legitimate un număr de 102 persoane şi constatate un număr de 49 de fapte 
contravenţionale, după cum urmează:  

� LEGEA nr.61 / 1991 – privind normele de convieţuire socială, a ordinei şi liniştii publice – 6; 
� H.C.L. nr.251 / 2005 – privind sistemul de parcare în Mun.Braşov – 10; 
� H.C.L. nr.159 / 2008 – privind Regul. de org. şi efect.transport TAXI în Mun.Braşov – 6; 
� H.C.L. nr.201 / 2006 – privind utilizarea temporară a locurilor publice – 8; 

� H.C.L. nr.627 / 2007 – privind Regul. de org. şi funcţ. a serviciilor publice de salubrizare – 8; 
� H.C.L. nr.735 / 2010 – privind Regul. de org.şi desf. a  actelor de comerţ în locuri publice- 3; 
� H.C.L. nr.243 / 2005 – privind Regul.referitor la eliberarea de LT în Mun.Braşov – 3; 
� H.C.L. nr.25 / 1992 – privind constat. şi sancţ. contrav. pe mijloacele de transport în comun-3; 
� H.C.L. nr.927 / 2006 – privind Regul.de atribuire a locurilor de parcare / parcări reşedinţă-2. 

 
 Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 7.400 lei 
 
 În această dimineaţă, în jurul orelor 08.30, agenţi din cadrul Poliţiei T.F. 
împreună cu poliţiştii locali aflaţi în misiune de menţinere a ordinii şi liniştii publice 
în zona Gării Braşov l-au reţinut pe numitul Ovidiu S.- în vârstă de 31 de ani pentru 
comiterea unei agresiuni. Numitul O.S. pe fondul consumului de alcool şi-a lovit cu o 
sticlă în cap, colegul de pahar, respectiv pe numitul   Ion C. – în vârstă de  38 ani. 
Victima  a necesitat transportarea de urgenţă la spital pentru acordarea de îngrijiri de 
specialitate.   
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