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Comunicat de presă
FĂRĂ “NOROC” PE STRADĂ!!!
– este mesajul campaniei inițiată și derulată de Poliția Locală Brașov, adresată
stapânilor de animale de companie! În ultima perioadă, mulți dintre ei au uitat de
minima responsabilitate pe care o au, nu doar față de patrupedul pe care îl au în grijă, ci
și față de comunitatea brașoveană.
Deținătorii de câini trebuie să știe că, atunci când îi scot la plimbare ar fi indicat
să aibă asupra lor măturică, pungi și mânuși pentru a putea aduna dejecțiile produse de
animal.
Nu aduni mizeria făcută de patrupedul familiei? Amenda poate începe de la 250
de lei!
Conform HCL 153/2010 (Regulamentul privind stabilirea normelor locale
unitare de protecție a spațiilor verzi, organizarea, dezvoltarea și întreținerea acestora
pe teritoriul Municipiului Brașov) “Nestrângerea fecalelor animalelor de companie
de pe spațiul public” (art. 50 pct. 21) este sancționată cu amendă cuprinsă între 250 și
500 de lei pentru persoane fizice și între 500 și 1000 de lei pentru persoane juridice (art.
52).
De asemenea, sunt în derulare în această perioadă o serie de Planuri de acțiune pe
această linie de muncă, însă agenții sunt instruiți, de fiecare dată, la intrarea în serviciu,
cu privire și la aceste aspecte.
În Brașov sunt foarte mulți iubitori de animale care trebuie să mai știe că, aceeași
Hotărăre de Consiliu Local (HCL 153/2010) prevede și faptul că “Accesul animalelor
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de companie și a altor patrupede în parcuri, scuaruri și grădini publice, cu excepția
locurilor ce se vor amenaja în acest sens” (art. 50 pct. 22) este interzis, iar
nerespectarea acestei norme se penalizează cu amendă (între 250 și 500 de lei pentru
persoane fizice și între 500 și 1000 de lei pentru persoane juridice).
Așadar, brașovenii care nu strâng mizeria făcută de animalul de companie sunt în
vizorul polițiștilor locali!
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