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Lipsa acordului de funcționare și publicitate stradală ilegală! Sunt două dintre 

motivele pentru care politiștii locali brașoveni au aplicat 14 amenzi societăților 

comerciale și persoanelor fizice autorizate în timpul derulării unor acțiuni intensive de 

combatere și sancționare privind nerespectarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afisaj în municipiul Brașov (HCL nr. 

635/2006).  

Campania de verificare a fost dispusă de viceprimarul orașului Ciprian Bucur și 

s-a derulat în perioada 29 septembrie – 12 octombrie, iar echipele de intervenție din 

cadrul Poliției Locale au inspectat 12 magazine situate, în mare parte, pe tronsonul 

Onix-Făget. Au fost vizate toate societățile care desfășoară activități de comerț în zona 

amintită și care nu respectă amplasarea mijloacelor de publicitate, nu dețin aviz pentru 

publicitate temporară ori nu respecta precizările din aviz și din documentația tehnică, 

act care a stat la baza eliberării aviziului. (în mare parte, firmele verificate fac 

publicitate agresivă pe fațadele clădirilor unde își desfășoară activitatea de comerț)  

La sfârșitul misiunii stabilită pentru pentru o perioadă de zece zile, efectivele 

Biroului Intervenții din cadrul Poliției Locale Brașov au aplicat 14 sancțiuni celor 12 

agenți economici verificați. Dintre aceștia, șase nu au putut prezenta acordul de 

funcționare (conform HCL nr. 116/2007 – Regulamentul privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață în municipiul Brașov), drept pentru care patru au 

primit amendă de câte 1500 de lei fiecare, iar doi s-au ales cu avertisment. De 

asemenea, în urma controlului, opt dintre firme au fost sancționate cu câte 1000 de lei 

fiecare pentru publicitate stradală ilegală, conform HCL nr.635/2006 privind 

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afisaj 

în municipiul Brașov. Astfel, valoarea totală a amenzilor aplicate de polițiștii locali se 
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ridică la suma de 14000 lei. Agenții au dispus, de asemenea, ca măsură complementară 

desființarea de îndată a mijloacelor de publicitate amplasate fără autorizație, precum și 

intrarea în legalitate, în termen de 30 de zile, cu privire la autorizațiile de funcționare în 

vederea desfășurării activităților comerciale.  

Campania de verificare ce a fost dispusă de către viceprimarul Brașovului 

Ciprian Bucur, a continuat și în perioada 19 – 26 octombrie 2015. Au fost acțiuni 

susținute de combatere și sancționare privind nerespectarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afisaj în municipiul 

Brașov (HCL nr. 635/2006). 

Echipele de intervenție din cadrul Poliției Locale au inspectat 17 magazine 

situate pe arterele: Calea București, Carpaților, Gării și Toamnei. De această dată, au 

fost vizate societățile care desfășoară activități de comerț în zonele amintite și care nu 

respectă amplasarea mijloacelor de publicitate, nu dețin aviz pentru publicitate 

temporară ori nu respecta precizările din aviz și din documentația tehnică, act care a stat 

la baza eliberării aviziului.  

La sfârșitul celei de-a doua perioade efectivele Biroului Intervenții din cadrul 

Poliției Locale Brașov au verificat 17 agenți economici și au aplicat zece sancțiuni 

(nouă la HCL 635/2006 – a câte o mie de lei fiecare și o sancțiune de 1500 lei la HCL 

116/2007 – din cauza lipsei acordului de funcționare). Astfel că valoarea totală a 

amenzilor, pentru această perioadă, a fost de 10.500 de lei.   

Verificările polițiștilor locali au vizat societăți comerciale cu diferite domenii de 

activitate, printre care se numără:  feronerie, servicii funerare, comercializare produse 

din tutun, telefonie mobilă, piese auto, mobilă, amanet/schimb valutar, ferestre/uși 

PVC,  mașini-unelte uz gospodăresc, sex-shop și comercializare legume/fructe, produse 

alimentare și nealimentare.  

Acțiunile pe această linie de muncă vor continua și în următoarea perioadă.  
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