ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

POLIŢIA LOCALĂ BRAŞOV
Str. N. Bălcescu 62-64, Braşov, 500019, Telefon: 0368-457010

Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub nr. 11523/2009

Nr. înregistrare 893 Data: 17.01.2017

Comunicat de presă
Volumul de lucru s-a dublat pentru polițiștii locali în 2016 față de 2015! Asta
dacă este să ținem seama și de primele raportări făcute de serviciile specializate din
cadrul instituției, în vederea elaborării bilanțului pe 2016. Astfel, conform celor dintâi
date survenite în urma analizei activității instituției pe anul trecut, adresabilitatea
brașovenilor față de serviciile Poliției Locale Brașov prin dispecerate a ajuns la aproape
7.300 de reclamații, în decursul celor 365 de zile.
De remarcat este faptul că, din cele aproape 7.300 de sesizări primite de agenții
locali, aproape trei sferturi au venit pe numărul scurt 0268.954. Aceste soluționări de
cazuri au completat munca obișnuită a polițiștilor locali, reprezentând de fapt doar o
parte din activitatea curentă a lucrătorilor Poliției Locale - pe lângă planurile de măsuri
pe care aceștia zilnic trebuie să le pună în aplicare pe diferite atribuții, cum ar fi
circulația pe drumurile publice, activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice,
verificările pe ceea ce înseamnă protecția mediului, afișajul stradal, disciplina în
construcții ori pe linie de controale comerciale.
Cele mai abordate probleme de către brașoveni în raport cu atribuțiile Poliției
Locale au fost legate de tulburarea liniștii și ordinii publice, ocuparea parcărilor de
reședință de către alți șoferi decât cei care plătesc abonament, blocarea cu autovehicule
a accesului în diferite imobile, nerespectarea programului de funcționare a societăților
comerciale (baruri, localuri, restaurant, cluburi), depozitarea necorespunzătoare a
reziduurilor provenite de pe șantiere ori, ca și activitate de sezon, prezența țurțurilor pe
streașinile clădirilor, precum și numeroase alte spețe.
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În afară de înregistrarea acestor solicitări venite pe linia telefonică, serviciul
dispecerat a realizat și o serie de verificări de persoane ori numere de înmatriculare
auto, date necesare agenților din teren. Astfel, pe întreg anul 2016 prin acest serviciu au
fost efectuate aproape 9500 de verificări de persoane și auto, reprezentând, în medie,
cam 25 în 24 de ore. Situație care s-a reliefat inclusiv în creșterea substanțială a
sancțiunilor aplicate comparativ cu anul anterior.
Așadar, potrivit primelor date, anul trecut, polițiștii locali au aplicat aproape
12.000 de sancțiuni contravenționale, în timp ce în 2015 s-au înregistrat peste 8.500 de
sancțiuni, de unde se poate observa o creștere de 3500 de procese verbale încheiate de
agenți în 2016 față de 2015.
Menționăm faptul că, în 2016, Poliția Locală Brașov a derulat o serie de campanii
și proiecte de prevenție pentru comunitate, printre care le amintim pe cele legate de
interzicerea fumatului în locurile publice și circulație rutieră, cea din urmă campanie
adresându-se cu precădere școlarilor (ore de educație rutieră la clase și materiale de
promovare a utilizării exclusiv a zebrei la trecerea străzii), dar și adulților.
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