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43575 de lei. Este valoarea sancțiunilor pe care politiștii locali le-au aplicat într-o lună 

și jumătate, șoferilor care au oprit sau au staționat cu autovehiculele în locuri nepermise din 

municipiu.  Efectivele din cadrul Serviciului Rutier al Poliției Locale Brașov au desfășurat de 

la 1 iulie 2015 o acțiune complexă, țintită, în vederea identificării și sancționării conducătorilor 

auto, care încalcă legislația privind oprirea și staționarea autovehiculelor în zona trecerilor de 

pietoni, în apropierea indicatoarelor de oprire și staționare interzisă, în intersecții, pe spații 

verzi, dar și în apropierea piețelor agroalimentare.  

Conform ultimei evaluări, într-o lună și jumătate de acțiune specifică, polițiștii locali de 

la Rutieră au aplicat 303 sancțiuni și au dat 625 de puncte de penalizare. Cele mai multe 

amenzi (250) și cele mai multe puncte penalizare (500) au fost acordate conform OUG 

195/2002, art.142, privind oprirea în zona de acțiune a indicatorului “Oprirea interzisă” 

(fiecărui șofer i s-au aplicat câte două puncte de penalizare). Câte trei puncte de penalizate au 

primit conducatorii auto, 19 la număr, pentru “Staționarea în toate cazurile în care este 

interzisă oprirea voluntară”, potrivit OUG 195/2002, art. A. Valoarea totală a amenzilor pentru 

aceștia a fost de 5880 lei. Zonele unde au fost depistați și sancționați șoferii care au staționat 

sau au oprit neregulamentar sunt: 

1. Aleea Jupiter/ Str. Jupiter – 96 de procese verbale 

2. Str. Mureșenilor – 16 procese verbale 

3. Str. Panait Cerna -16 procese verbale 

4. B-dul Eroilor – 14 procese verbale 

5. În general, în Centrul Istoric, Livada Poștei, B-dul Gării, pe Calea București și în 

apropierea piețelor agroalimentare 

Situația finală a proceselor verbale întocmite de Serviciul Rutier din cadrul  Poliției Locale 

Brașov pentru opriri și staționări neregulamentare, în perioada 01.07.2005- 18.08.2015, arată 

astfel: 
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1. 34 sancțiuni cu 68 de puncte  penalizare pentru încălcarea prevederilor date de 

indicatorul “Acces interzis” – 4095 de lei – (OUG 195/2002, art. 111) 

2. 250 de sancțiuni și 500 puncte penalizare pentru oprirea în dreptul indicatorului 

“Oprirea interzisă” – 33600 de lei – (OUG195/2002, art. 142, lit. A) 

3. 19 de sancțiuni și 57 puncte penalizare (câte trei puncte penalizare pentru fiecare dintre 

acești șoferi) pentru oprirea în dreptul indicatorului “Oprirea interzisă” – 5880 de lei – 

(OUG195/2002, art. 143, lit. A) 

De asemenea, echipele de intervenție din serviciul Rutier au demarat o acțiune focalizată 

împotriva celor care parcau sau doar opreau pe pistele de biciclete. Sunt trei luni de când a 

debutat vânătoarea împotriva celor ce încalcă OUG195/2002, art. 142, lit. K și O, referioare la 

“Oprirea pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor 

anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare”, respectiv, “Oprirea pe pistele pentru 

biciclete”.  

În primul caz - OUG195/2002, art. 142, lit. K – au fost sancționați 17 conducători auto, 

care, pe lângă amendă au primit și câte două puncte de penalizare (total puncte penalizare = 

34), iar valoarea totală a amenzilor se ridică la suma de 2460 de lei. 

În cel de-al doilea caz - OUG195/2002, art. 142, lit. O – au fost amendați 57 de șoferi 

(valoarea totală a amenzilor a fost de 6630, iar valoarea totală a punctelor de penalizare 108 – 

câte două de fiecare contravenient). Cele mai multe sancțiuni la încălcarea acestei legi s-au dat 

tot în Centrul Istoric al Brașovului sau pe marile bulevarde din municipiu:  

1. Str. Iuliu Maniu – șase (OUG195/2002, art. 142, lit. K) 

2. Str. Iuliu Maniu – 24 (OUG195/2002, art. 142, lit. O) 

3. B-dul Griviței – 21 (OUG195/2002, art. 142, lit. O) 

4. B-dul Kogălniceanu – trei (OUG195/2002, art. 142, lit. O) 

În ceea ce privește circulația pe pistele de biciclete, s-a constatat o ameliorare a traficului. Cele 

mai bune rezultate privind opririle și staționările neregulamentare s-au înregistrat în zona 

pieței Astra. Deși s-a semnalat o îmbunătățire pe această linie de muncă, în sensul că șoferii, 

dar și restul participanților la trafic sunt mult mai disciplinați, acest gen de acțiuni vor continua 

pentru fluidizarea și descongestionarea zonelor aglomerate din oraș. 

Director Executiv 
   Nicolae Aldea  
 

                       Biroul Comunicare Publică                                                      
Anca Lăutaru 


