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Comunicat de presă

Amplă acțiune a Poliției Locale Brașov pe linia Legii 61/1991 cu privire la
consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public din municipiu! În urma acțiunilor
desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 iunie 2016), în cartierele
Tractorul, Astra, Florilor, Carfil, Noua și Centrul Istoric, echipele de intervenție au
sancționat 18 persoane cu amenzi în valoare totală de 5.050 de lei (nu toate au fost
pentru consum de alcool).
Planul de acțiune, care a vizat atât informarea, cât și sancționarea celor ce au
încălcat normativele în vigoare, a avut la bază sesizările venite din partea brașovenilor
nemulțumiți că numărul celor care fac scandal și mizerie în apropierea blocurilor de
locuit, dar și în zonele de relaxare amenajate, a crescut spre disperarea lor - mai ales pe
perioada campionatului de fotbal, dar și din cauză că, temperatura exterioară extrem de
ridicată, i-a scos afară din case pe cheflii.
Echipajele de intervenții de la Locală au verificat în special cartierele, parcurile,
locurile de joacă pentru copii, zone despre care existau informații că tinerii se adună și
consumă alcool.
În urma acestor inspecții, polițiștii locali au fost surprinși de faptul că în Parcul
Someșul câțiva tineri care mâncau semințe au aruncat cojile pe jos, murdărind astfel
domeniul public. Echipa de intervenție a fost obligată să ia măsurile legale și în această
speță. Oamenii legii au fost impresionați de faptul că tinerii au conștientizat starea
contravențională în care se aflau, motiv pentru care au insistat să își strângă singuri
resturile de semințe. În această situație a fost aplicată, totuși, o sancțiune
contravențională în valoare de 500 de lei, astfel încât, “aceștia să conștientizeze situația
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în care s-au aflat, pentru a nu se mai repeta”, a precizat Dragoș Ioniță - șeful Biroului
de Intervenții.
În ceea ce privește consumul de alcool, au fost depistate 11 persoane care beau
din licoarea lui Bachus pe domeniu public, motiv pentru care au fost sancționate cu
amenzi în valoare totală de 1900 de lei. Cu această ocazie, echipele de intervenție au
mai aplicat sancțiuni contravenționale și patronilor de terase, care nu dețin acord de
funcționare, însă aveau deschis pentru public sau care nu au respectat orarul de
funcționare. De asemenea, a primit sancțiune contravențională și un administrator de
club din Brașov pentru deranjarea liniștii și ordinii publice prin folosirea la intensitate
mare a aparaturii muzicale din incinta localului.
Iubitorii de semințe trebuie să știe că, în cazul în care consumă acest produs
agricol și aruncă mizeria în parcuri sau pe domeniu public, riscă amenzi între 500 și
1000 de lei, dacă sunt surprinși de polițiștii locali, conform HCL 627/2007. De
asemenea, consumul de alcool pe domeniul public este sancționat potrivit Legii 61/1991
cu minimum 100 și maximum 500 de lei.
Acțiunea pe această temă va continua atât pentru informarea, cât și pentru
sancționarea contravenienților, în toate parcurile și locurile publice din municipiu. În
același timp, echipele de intervenție vor răspunde tuturor sesizărilor venite din partea
cetățenilor și pe acest subiect.
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