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Comunicat de presă  
 
 

Peste 37.000 de lei! Este cuantumul amenzilor pe care polițiștii locali brașoveni 

le-au aplicat firmelor controlate în ultima lună. Vorbim despre Campania de verificare a 

tuturor societăților comerciale din municipiul Brașov, cu specific de alimentație 

publică, înscrise în registrul de date al serviciului de specialitate din cadrul Primăriei 

Brașov, institutie care emite documentele necesare funcționării. Din cele peste 92 de 

firme inspectate (conform bazei de date pusă la dispoziție Politiei Locale de către 

administrația publica a municipiului), au fost sancționate cu amendă 37, pentru 

deficiențe ce se referă la lipsa Acord/Autorizație de desfășurare a exercițiilor comerciale 

ori neavizării anuale a documentelor. Această Campanie de controale a demarat în 4 

noiembrie și avea termen de concretizare 4 decembrie, însă a fost finalizată mai repede, 

ținând cont de faptul că au fost desemnate pentru această misiune echipe speciale de 

intervenție și control.  

Menționăm faptul că pentru această misiune îndeplinită de Poliția Locală Brașov, 

ținta principală, potrivit planului de măsuri întocmit în debutul campaniei de verificări, 

a fost obținerea numărului căt mai exact al agenților economici care desfășoară pe raza 

municipiului Brașov activități cu specific de alimentație publică. De aceea, în timpul 

controalelor polițiștii locali au solicitat reprezentanților tuturor firmelelor, în special, 

autorizațiile de funcționare.  

Inspecțiile au fost făcute zilnic, pe întrega perioadă afectată campaniei, iar 

echipele Poliției Locale au operat atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în funcție 

de specificul societăților respective, dar mai ales de programul lor de funcționare. Pe 

lângă cele 92 de societăți comerciale aflate în evidențele Primăriei Brașov, au mai fost 
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descoperite în teren alte 16 firme ce desfășurau activități de alimentație publică, ce nu 

erau prinse în baza oficială de date. 

Așadar, din cele 108 de firme verificate, 37 nu au putut prezenta acordul, 

respectiv autorizația de funcționare, drept pentru care au fost sancționate 

contravențional, valoarea amenzilor ridicându-se la peste 37000  de lei. Ca măsură 

complementară, reprezentanților societăților respective li s-a impus ca în termen de 30 

de zile să intre în legalitate, altfel riscând o nouă amendă, dar și suspendarea activității. 

De asemenea, echipele de control au identificat în teren  un numar de 14 societăți care 

fie se aflau în renovare, fie patronii acestora au întrerupt activitatea.  

“Poliția Locală Brașov continuă acțiunile pe această linie de muncă până la 

remedierea tuturor deficiențelor constatate, precum și în vederea obținerii unei situații 

(baze de date) cât mai completă în ceea ce privește activitățile cu acest specific 

desfășurate pe raza municipiului Brașov”, precizează Nicolae Aldea - directorul 

executiv al Poliției Locale Brașov.  
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