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Informare 

 
 Poliţia locală Braşov doreşte, cu sprijinul dumneavostră, să informeze cetăţenii 

municipiului Braşov că în perioada imediat următoare toate birourile de ordine publică 

din cadrul instituţiei vor acţiona în scopul identificării şi sancţionării persoanelor care 

încalcă dispoziţiile cuprinse în: 
� H.C.L. nr.627 / 2007 – privind Regul. de org. şi funcţ. a serviciilor publice de salubrizare: 

o Aruncarea  pe domeniul public şi privat al municipiului a deşeurilor de orice tip; 
o Abandonarea sau depozitarea deşeurilor din construcţii sau demolări pe domeniul 

public sau privat al municipiului; 
o Depozitarea deşeurilor de orice tip pe domeniul public şi privat al municipiului;etc.. 

Faptele astfel săvârşite se sancţionează , după cum urmează: 
� cu amendă  de la 1000 la 2000 lei  pentru persoane fizice 

� cu amendă  de la 2000 la 2500 lei  pentru  persoane juridice 

 
� H.C.L. nr.701 / 2006 – privind Regul. de tăiere şi toaletare arbori, amenajare zone verzi; 

o Tăierile de arbori şi arbuşti neautorizate, constituie contravenţie şi se sancţionează 
diferenţiat, cu amendă în funcţie de numărul de arbori tăiaţi, astfel: 

� În cazul tăierii unui număr de 1-3 arbori sau arbuşti: 
� 250-400 lei pentru persoane fizice 
� 400-500 lei pentru persoane juridice  

� În cazul tăierii unui număr de 4-5 srbori sau arbuşti: 
� 400-500 lei pentru persoane fizice 
� 500-600 lei pentru persoane juridice 
etc. 
 

� H.C.L. nr.66 / 1999 – privind Regul.referitor la creşterea animalelor domestice şi a păsărilor 

de curte în Mun.Braşov. 

o Plimbarea câinilor pe domeniul public fără lesă sau fără lesă şi botniţă în cazul 
câinilor de talie mijlocie şi mare, conf art 9 lit a din Regulament; 

o Lipsa carnetului de sănătate al animalului în timpul plimbării câinilor de către 
deţinătorii acestora, precum şi lipsa materialelor de curăţenie (măturică, pungă PVC 
şi pungă) conf art 9 lit a din Regulament; etc.. 
 Astfel de fapte  se sancţionează , după cum urmează: 

� cu amendă  de la 300 la 500  lei  pentru persoane fizice 

� cu amendă  de la 600 la 1000 lei   pentru  persoane juridice 

Director Executiv 
Codescu Ciprian 
 

Persoană de contact: 

                       Serviciul Cabinet 
                                                      Chirilă Marcel 


