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Comunicat de presă  
 
 
 

 În perioada 05-08.03.2012, în urma acţiunilor efectuate de Birourile de Ordine 
Publică au fost aplicate un număr de 150 de sancţiuni contravenţionale în valoare 
totală de 18.300 lei, după cum urmează: 

� LEGEA nr.61 / 1991 – privind normele de convieţuire socială, a ordinei şi liniştii publice – 47; 
� H.C.L. nr.201 / 2006 – privind utilizarea temporară a locurilor publice – 77; 
� H.C.L. nr.627 / 2007 – privind Regul. de org. şi funcţ. a serviciilor publice de salubrizare-10; 
� H.C.L. nr.735 / 2010 – privind Regul. de org.şi desf. a  actelor de comerţ în locuri publice-10; 
� LEGEA nr.12 / 1990 – privind activităţi comerciale ilicite -1; 
� O.U.G.nr.97 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cet.români – 5. 
 

Cu acceaşi ocazie au fost legitimate un număr de 406 persoane, au fost aplanate 3 
stări conflictuale  şi au fost coduse la Sediul Secţiei nr.3  Poliţie Braşov trei persoane 
pentru săvârşirea infracţiunii de furt. 

Pe linie rutieră au fost verificaţi 72 de conducători auto şi au fost aplicate 59 de 
sancţiuni contravenţionale, astfel: 

� H.C.L. nr.159 / 2008 – privind Regul. de org. şi efect.transport TAXI în Mun.Braşov – 22; 
� H.C.L. nr.251 / 2005 – privind sistemul de parcare în Mun.Braşov – 17; 
� H.C.L. nr.243 / 2005 – privind Regul.referitor la eliberarea de LT în Mun.Braşov – 11; 
� H.C.L. nr.927 / 2006 – privind Regul.de atribuire a locurilor de parcare / parcări reşedinţă – 3; 
� H.C.L. nr.635 / 2006 – privind Regul. de org.a activ.de publicitate, reclamă şi afişaj – 3; 
� H.C.L. nr.25 / 1992 – privind constat. şi sancţ. contrav. pe mijloacele de transport în comun-2; 
� H.C.L. nr.152 / 2006 – privind staţionarea şi parcarea a vehiculelor de transp.marfă şi călători-1. 

 
Valoarea totală a amenzilor aplicate : 4.300 lei. 
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