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  Echipe ale intervenției, rutiera și de ordine și liniște publică au luat la periat toate 

zonele adiacente centrelor agroalimentare din oraș, respectiv piețele Astra, Dacia și 

Tractorul. Deși, oamenii legii sunt permanent în misiune în aceste zone pentru 

menținerea unui climat civilizat și a unui mediu curat în municipiu, de această dată, 

Poliția Locală a dizlocat concentrat forțe sporite în zonele comerciale aglomerate ale 

orașului. Agenții celor trei structuri din cadrul instituției brașovene au acționat simultan 

conform planului de măsuri, astfel că echipele au patrulat încontinuu pe străzile 

principale, în zonele comerciale ale piețelor menționate, dar și pe aleile dintre blocuri 

pentru a-i descuraja pe cei certați cu legea. În vizorul echipelor de la Locală au intrat 

toți aceia care au încălcat normele cu privire la desfășurarea activităților de comerț 

ambulant din apropierea marilor piețe, parcările ori staționările în locurile nepermise, 

dar și alte aspecte legate de necesitatea intervenției echipajelor de agenți.  

Deși acțiunile de acest gen vor continua și în urmatoarea perioadă, precizăm 

faptul că doar în intervalul celor două zile de acțiuni cu efective mărite s-au aplicat 104 

de sancțiuni contravenționale celor ce nu au înțeles obligativitatea de a respecta 

prevederile legale. Cuantumul amenzilor s-a ridicat la suma de aproximativ 19.000 de 

lei. 

Menționăm că pe linie de rutieră s-au aplicat inclusiv 114 de puncte penalizare pe 

permisul de conducere pentru cei care și-au lasat mașinile la întâmplare, fără să țină 

cont de aglomerarea produsă oricum în aceste zone, dar și fără să țină cont de ceilalți 

cetățeni nevoiți să facă slalom printre autovehicule.  
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Având în vedere faptul că urmează minivacanța de 1 Mai și perioada Sărbătorilor 

de Paște, Poliția Locală îi asigură pe cetățenii municipiului, de prezența activă a 

elementului de ordine și siguranță publică în toate zonele care reprezintă interes pentru 

aceștia, atât pentru aprovizionarea cu cele necesare, cât și pentru confortul indispensabil 

brașovenilor și turiștilor în zonele de agrement, unde își vor petrece timpul liber. 
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