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Comunicat de presă 
 
 
 

 Având în vedere că în zilele următoare se preconizează un aflux mare de 
turişti, cu ocazia zilei de 1 Mai, Poliţia Locală Braşov, doreşte ca prin intermediul 
mass-mediei să le recomande atât lor cât şi cetăţenilor municipiului Braşov, 
respectarea  normelor din prevederile H.C.L. 627/2007 (regulamentul de salubrizare 
al municipiului Braşov) şi a Legii nr 54/2012 (desfăşurarea activităţilor de picnic), 
respectiv : 
 

Extras din H.C.L. 627/2007 
Art. 111.pct.1 Aruncarea pe domeniul public şi privat al mun. a deşeurilor de orice tip; 

pct.29Amplasarea şi utilizarea afumătorilor şi grătarelor picnic, spălarea rufelor şi a 
covoarelor  precum şi uscarea acestora pe domeniul public şi privat al municipiului; 

pct34.Spălarea autovehiculelor pe străzi, în râuri sau pe malurile acestora şi în alte locuri 
care aparţin domeniului public sau privat al mun. fără a deţine autorizaţiile legale necesare 
desfăşurării acestei activităţi., etc. 

Amenda este cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei 

 
 Extras din Legea nr. 54/2012 
     Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au următoarele obligaţii: 
      a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, 
indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute 
la art. 3 lit. c) şi d); 
      b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate; 
      c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător 
categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă; 
     d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în 
permanenţă; 
      e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective; 
      f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat; 
      g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop; 
      h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special 
amenajate; 
      i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de 
cursurile de apă; 
      j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei 
special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. 
Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din 
vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de 
picnic sunt interzise; 
      k) să nu hrănească animalele sălbatice; 
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      l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau 
orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit; 
      m) să nu posteze semne sau mesaje; 
      n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi 
vizitatori; 
      o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele 
special amenajate; 
      p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare; 
      q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru 
activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic. 

Amenda este cuprinsă între 1.00 şi 5.000 de lei 

 

 În cazul în care nu sunt respectate prevederile de mai sus, echipajele Poliţiei 
Locale Braşov, care se vor afla, începând de mâine 28.04.2012, în patrulare în 
zonele de picnic amenajate (Pietrele lui Solomon, Lacul Noua, la “Căciula”şi  la 
„Iepure”), vor aplica sancţiuni contravenţionale. 
 
Cu stimă, 
 
Director Executiv 
Codescu Ciprian 
 

Persoană de contact: 
                       Serviciul Cabinet 

                                                      Chirilă Marcel 
 
 


