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ComunicatComunicatComunicatComunicat dededede prespresprespresăăăă

În acţiunile efectuate în zilele premergătoare Sărbătorilor de Iarnă cât şi pe
timpul acestora (05 – 31.12.2012 ), efective din cadrul Poliţiei Locale Braşov, au
acţionat conform legii, pe raza Municipiului Braşov, pentru asigurarea unui climat de
ordine şi siguranţă civică, de identificare a elementelor antisociale, depistarea şi
sancţionarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ ambulant, neautorizat,
precum şi verificarea modului în care se efectuează depozitarea – păstrarea,
transportul, comercializarea şi folosirea articolelor pirotehnice de divertisment, în
vederea respectării prevederilor legare în vigoare şi a prevenirii evenimentelor cu
urmări nedorite, ocazie cu care au fost au fost legitimate 103 persoane, constatate 66
de fapte contravenţionale şi 5 infracţiuni după cum urmează:

���� O.U.G.O.U.G.O.U.G.O.U.G. nr.97nr.97nr.97nr.97 //// 2005200520052005 – privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani – 3;
���� LEGEALEGEALEGEALEGEA nr.61nr.61nr.61nr.61 //// 1991199119911991 – privind normele de convieţuire socială, a ordinei şi liniştii publice – 13;
���� LEGEALEGEALEGEALEGEA nr.12nr.12nr.12nr.12 //// 1990199019901990 –––– privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite – 28.
���� H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. ---- uriuriuriuri – privind utilizarea temporară a locurilor publice, Regul. de org.şi desf. a actelor de comerţ în

locuri publice şi Regul. de org. şi funcţ. a serviciilor publice de salubrizare – 37;

Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 24.800 lei
Bunuri ridicate în vederea confiscării: - 90 brazi

- 93 cutii a câte 60 buc. Petarde clasa 2
- 12 ceasuri bărbăteşti de mână
- 5 cutii cu parfumuri
- 1 set obiecte de uz casnic

Persoanele şi bunurile care au făcut obiectul celor 5 infracţiuni (comercializarea
articolelor pirotehnice de divertisment precum şi a brazilor ornamentali) au fost
predate lucrătorilor din cadrul I.P.J. Braşov, pentru continuarea cercetărilor.
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