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Comunicat de presă  
 
 

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV NU RĂMÂNE INDIFERENTĂ LA 

RECLAMAȚIILE ONLINE, VENITE PE REȚELELE DE SOCIALIZARE 

 

Poliția Locală Brașov răspunde întotdeauna solicitărilor brașovenilor, fie ele 

venite pe numărul scurt de telefon (0268.954), fie depuse la registratura instituției. De 

asemenea, oamenii legii acționează și pe baza sesizărilor făcute de cetățeni în mediul 

online, prin intermediul rețelelor de socializare.  

Astfel, Poliția Locală a intrat în posesia mesajelor redactate online de către 

brașovenii multumiți de activitățile țintite, desfășurate preventiv, pe consumul de alcool 

pe domeniul public, acțiuni pe care echipele de intervenție de la Locală le-au 

intensificat în ultima perioadă, pe baza unui plan de măsuri. Oamenii reclamau faptul 

că, în apropierea blocurilor unde locuiesc, tineri sau mai puțin tineri stau până noaptea 

târziu și consumă alcool, fac scandal - nu doar în week-end, ci și în timpul săptămânii. 

“Foarte bine! Puteți veni și în părculețul de vis-à-vis de Onix pe 13 Decembrie, 

în spatele blocurilor dupa ora 18.00! Locul de joacă a devenit o adevarată cocină și loc 

de întâlnire pentru toți alcoolicii din zonă! Felicitări pentru inițiativă”; “La tot mai 

multe acțiuni de acest gen! Luați în considerare și cartierul Craiter, parcul de pe strada 

Fanionului”; “Sper să intrăm în normalitate. Mai ales în cartierele mărginașe. Carfil. 

Oricum, felicitări Poliția Locală!” – sunt doar câteva dintre mesajele postate de 

brașoveni în mediul online, prin care cer sprijinul agenților de la Locală. 

La acest sfârșit de săptămână, echipele de intervenție au descins cu prioritate în 

zonele reclamate pe rețelele de socializare de către cetățeni. Vorbim despre str. 



 2

Ecaterina Teodoroiu, în parcurile din jurul B-dului Griviței, Triaj, Sub Tâmpa, Craiter, 

Carfil, Triaj sau str. Apollo. 

Cu această ocazie, au fost depistate consumând alcool pe domeniul public încă 17 

persoane (față de cele comunicate anterior), care au și fost sancționate cu amenzi 

cuprinse între 100 și 500 de lei, conform Legii 61/1991. De asemenea, în același context 

- legat de consumul de alcool - au mai fost amendați și cinci brașoveni cu suma totală 

de 1800 lei, potrivit Legii 61/1991 art. 2 („Săvârșirea în public de fapte, acte sau 

gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu 

acte de violență...”). Alți șase cetățeni au fost sancționați cu suma totală de 1750 de lei 

din cauză că au fost prinși de agenți că au rupt teii din parc. În cadrul acestor acțiuni 

desfășurate în parcuri și locuri publice, au fost întâlnite și situații în care au fost 

depistate persoane ce atrăgeau în locuri publice cetățeni pentru practicarea de raporturi 

sexuale cu aceștia în vederea obținerii de foloase materiale, respectiv bani. În aceste 

situații, cinci la număr, s-au aplicat sancțiunile aferente, în cuantum de 2250 de lei, 

fapta săvârșită fiind prevăzută și sancționată tot de Legea 61/1991.  

Poliția Locală Brașov îi asigură pe brașoveni că va răspunde reclamațiilor venite 

atât pe numărul scurt de telefon – 0268.954 – cât și în cazul solicitărilor scrise ori venite 

din mediul online.  

Planul de măsuri pentru prevenirea consumului de alcool în spații publice va 

continua intensiv până la sfârșitul lunii, iar cei ce sunt surprinși cu bautură în parcuri, pe 

banci, trotuare ori în oricare loc public riscă amenzi de la 100 la 500 de lei, potrivit 

Legii 61/1991. 
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