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Comunicat de presă 

Ieri,  17.02.2012  –  în  jurul  orelor  16.00,  polițiștii  locali  din  cadrul  Biroului 
Turistic,  au fost sesizați, prin sistemul unic 112, cu privire la faptul că o cetățeancă de 
naționalitate germană a  fost mușcată de un câine, în zona promenadei de sub Tâmpa. 
Polițiștii  locali  s-au  deplasat  la  fața  locului  unde  au  constatat  că  cele  sesizate  se 
confirmă, au identificat în scurt timp atât posesorul câinelui, care se numește Sorin R. 
– în vârstă de 45 de ani cât și victima agresiunii, care se numește Sofia G. – în vârstă  
de 51 de ani.  Victima a fost  îndrumată catre serviciile medicale  de specialitate  în 
scopul  acordării  primului  ajutor  iar  proprietarul  câinelui  urmează  a  răspunde 
contravențional, penal sau civil, după caz.

În cursul dimineții de azi, 18.02.2012 – în jurul orelor 06.00, polițiști locali din 
cadrul echipajelor de intervenție, împreună cu patrulele aflate în imediata apropiere a 
stației de taxi, din zona liceului Unirea, au intervenit pentru aplanarea unui conflict 
iscat între mai multe persoane. Persoanele implicate în scandal se numesc: Marius B. 
– în vârstă de 31 de ani, Cornel I. – în vârstă de 29 de ani, Remus M. – în vârstă de 25 
de ani, Emil C. – în vârstă de 31 de ani, Bogdan B. – în vârstă de 18 ani și Sorin L. –  
în vârstă de 27 de ani, acestea au fost conduse la sediul Poliției Locale Brașov unde, 
patru dintre  ele,  au fost  sancționate  contravențional  în conformitate  cu prevederile 
Legii nr. 61/1991, art. 3 pct. 24 cu amendă în valoare de 200 de lei fiecare.
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