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Câțiva oameni ai străzii au fost evacuați de echipele de intervenție ale Poliției 

Locale Brașov, din adăpostul improvizat chiar în vecinătatea unor containere de gunoi 

din spatele unor imobile din Centrul Civic. Locuitorii din zonă s-au plâns de 

scandalurile nocturne făcute de oamenii fără adăpost, dar și de faptul că întreaga stradă 

începe să se transforme într-un adevărat focar de infecție. Echipele de intervenție de la 

Poliția Locală au acționat în urma reclamațiilor făcute de brașoveni și au constatat, în 

urma legitimării persoanelor identificate în zona containerelor, că oamenii proveneau 

din afara Brașovului. Aceștia aproape că blocaseră accesul pe stradă cu saltele, cartoane 

și alte obiecte strânse de prin gunoaie. Unul dintre administratorii clădirilor din 

apropiere le-a declarat politiștilor locali că locatarii din blocuri nu mai suportă mirosul 

pestilențial emanat din spațiul ocupat abuziv de oamenii străzii.  

“Vin unii, pleacă alții! Se adună, se înmulțesc, cu copii în brațe, zici că sunt 

refugiați, asta zici că e aici. La mine au fost niște rude din Germania, au parcat 

mașina, au venit cu masca la gură! Noaptea acești oameni fac gălăgie, scandal, se 

îmbată!”, a relatat revoltat unul dintre administratorii blocurilor din zonă. 

Persoanele găsite în stradă au fost conduse la sediul Poliției Locale pentru 

identificare, au fost încheiate procese verbale, au fost sancționate și li s-a pus în vedere 

să se îndrepte spre localitățile de domiciliu. 

“Operatorul de salubritate a igienizat întreg spațiul, patrule de la Poliția Locală 

Brașov vor verifica periodic activitatea în această zonă, persoanele găsite aici fiind 

conduse la Secția 1 - Poliție în vederea identificării, urmând a se lua măsurile legale 

care se impun”, a precizat șeful Serviciului de Ordine și Liniște Publică, Florin 

Plopeanu. 
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Acțiunea se înscrie în campania derulată în aceste săptămâni de Poliția Locală 

Brașov, care a desfășurat cu prioritate, activități de depistare, monitorizare, introducere 

în baza de date în vederea actualizării acesteia şi luarea măsurilor legale în cazul 

persoanelor care apelează la mila publică sau vagabondează pe străzile oraşului.  

De la începutul anului, Poliția Locala Brașov a emis în jur de 500 de sancțiuni 

pentru cerșetorie, cu o valoare de aproximativ 130 de mii de lei, însă în perioada de vară 

fenomenul a luat amploare. Numai în ultima lună au fost aplicate aproximativ 70 

sancțiuni pentru aceste tipuri de încălcări ale legii, în cuantum de peste 20.000 lei. Pe 

această tema au fost înregistrate mai multe reclamații venite din partea brașovenilor 

care s-au plâns de comportamentul antisocial al persoanelor care își fac adapost pe 

străzi, în apropierea locuințelor lor. 
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