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Comunicat de presă  
 
 

Faceți grătar într-un loc neamenajat? Riscați amenzi de până la 5.000 de lei! Este 

mesajul pe care Poliția Locală Brașov îl transmite brașovenilor, care în timpul liber vor 

să iasă la iarbă verde pe domeniul public al municipiului. Potrivit reglementărilor în 

vigoare (Legea 54/2012 - supranumită şi “Legea Picnicului”), picnicurile trebuie să se 

desfășoare DOAR în locuri special amenajate, aflate în administrare publică sau privată.  

Politiștii locali de la Biroul de Intervenții au aplicat, la acest sfârșit de săptămână 

(08.08-09.08 2015), o serie de avertismente și amenzi cetățenilor care au fost surprinși 

în timp ce făceau grătare în pădure! Oamenii legii au acționat în zona cartierului Noua, 

pe Drumul Poienii, în stațiunea Poiana Brașov și pe Ocolitoare. În principal, politiștii 

locali au mers pe prevenție și le-au dat doar avertismente celor prinși cu grătarele 

incinse, însă i-au sancționat cu amenzi pe cetățenii care nu au înteles că, potrivit Legii 

54/2012 este interzisă organizarea picnicurilor în alte zone decât cele special amenajate, 

dotate cu facilităţi şi utilităţi. 

Conform Legii 54/2012, cea mai mare amendă este aplicată persoanelor care fac 

focul în spaţii neamenajate sau care-l fac în spaţii amenajate, dar nu-l supraveghează în 

permanenţă: de la 2.000 la 5.000 de lei. De asemenea, legea prevede că, pentru 

desfăşurarea activităţilor de picnic în zone neamenajate, amenda este de la 1.000 la 

3.000 de lei.  

Temperaturile extrem de ridicate din această perioadă a anului reprezintă un 

motiv de îngrijorare din cauza numărului mare de incendii ce pot izbucni în zonele cu 

vegetație forestieră și nu numai! De aceea, Poliția Locală Brașov insistă pe prevederea 

legislativă care menționează interzicerea folosirii focului deschis în alte zone dacât cele 
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special amenajate. În Brașov, există trei astfel de locuri special amenajate pentru ieșiri 

la iarbă verde: „La iepure” din Răcădau, Pietrele lui Solomon și Lacul Noua.   

Autoritatea administratiei publice locale, prin Poliția Locală Brașov, are dreptul 

să inspecteze zonele în care se desfășoară activitatea de picnic din municipiu, să verifice 

datele cu caracter personal ale persoanelor care desfășoară activitatea de picnic, să 

aplice sancțiuni și amenzi celor prinși în fapt, dar și să evacueze zona respectivă. 

 

Situația finală a proceselor verbale întocmite pe Lg. 54/2012, de Biroul de 

Intervenții din cadrul Poliției Locale Brașov în zilele de 08.08 – 09.08 2015:  

- 10 persoane legitimate 

- Cinci sanctiuni aplicate, din care: 

• O amendă de 300 de lei, pentru refuz de legitimare (Lg. 61/1991) 

• Două amenzi a câte 2.000 de lei fiecare pentru desfășurarea unor activități 

de tip picnic în alte zone decât cele special amenajate 

• Două avertismente pentru desfășurarea unor activități de tip picnic în alte 

zone decât cele special amenajate 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de echipele de la Biroul de Intervenții – 

Poliția locală Brașov - se ridică la suma de 4300 de lei. 

„Echipele de intervenții din cadrul Poliției Locale Brașov au desfășurat, la acest 

sfârșit de săptămână, o amplă acțiune de control și prevenire pe linia legii picnicului , 

ocazie cu care s-au întocmit două procese verbale cu avertisment persoanelor ce au fost 

depistate că au făcut focul în câmp deschis, aceasta reprezentând un pericol pentru 

natură, dar au fost aplicate și doua amenzi a câte 2.000 de lei fiecare, pentru 

desfășurarea unor activități de tip picnic în alte zone decât cele special amenajate. De 

asemenea, au fost date mai multe avertismente verbale pe aceasta linie de muncă” a 

declarat directorul executiv al Poliției Locale Brașov Nicolae Aldea.  
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