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Comunicat de presă
Polițiștii locali din cartierele Bartolomeu și Tractorul raportează
brașovenilor
366 și 325! Acestea sunt sancțiunile aplicate de polițiștii locali ce sunt repartizați
pe Biroul 2 Ordine Publică – Compartiment Pază Obiective (Bartolomeu) și, respectiv,
Biroul 3 Ordine Publică (Tractorul), conform noii organizări aprobate de aleșii locali, la
sfârșitul anului trecut.
Suma sancțiunilor se ridică la 97.710 de lei pe zona Bartolomeu (care are limitele
de competență de la Mielul Alb, Griviței, până pe strada Cucului – Institutul de
Cercetare Pajiști – plus cartierul Stupini) și 98.550 de lei pe zona Tractorul (Tractorul,
Rulmentul, Gării, Victoriei, Triaj, Griviței – limita cu Biroul 2 – Tudor Vladimirescu și
Aurel Vlaicu).
Este, pe scurt, radiografia activității celor două birouri de cartier care
funcționează, la aceasta oră, la aproape întreaga capacitate, ținând cont că au și sediile
aproape gata, deși mai sunt de pus la punct câteva aspecte organizatorice. Astfel, după o
lună și jumătate, de la implementarea noii strategii manageriale, Poliția Locală iese la
raport în fața brașovenilor ce locuiesc în cele două zone.
Dacă în Bartolomeu, cele mai multe amenzi au fost date pentru tulburarea ordinii
și liniștii publice (221), la BOP3 sancțiunile reprezintă abateri pe domeniul comerțului
(117), în condițiile în care aici sunt amplasate două dintre cele mai importante și
aglomerate piețe agroalimentare (Tractorul și Dacia).
Așadar, în conformitate cu specificul sectorului arondat fiecărui birou de Poliție
Locală, aspectele evidențiate și identificate în teren sunt diferite.
Este de menționat că, polițiștii locali de la Biroul 2 - Bartolomeu -(BOP2) au acționat
cel mai des pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, în situația în care cele mai multe
amenzi au fost aplicate pentru consumul de alcool pe domeniu public, scandaluri, dar și
persoanelor depistate că se ocupau cu practicarea prostituției. Zilnic, agenții desfășoară
cu prioritate activități ce vizează aceste aspecte, acordând o atenție deosebită pentru
locațiile pe care le-au identificat în teren ca având un potențial ridicat din punct de
vedere contravențional. Persoanele nomade care tranzitează zilnic cele două cartiere
reprezintă și ele o categorie căreia polițiștii locali acordă o atenție mai deosebită.
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Protecția mediului și menținerea curățeniei sunt alte teme urmărite îndeaproape
de agenții de la Locală. Ei au sancționat 16 persoane care au fost surprinse că aruncau
la întâmplare deșeuri provenite din construcții sau depozitau diferite reziduuri în alte
locuri decât în cele special amenajate (rampe de gunoi). De asemenea, în urma
reclamațiilor unor brașoveni din Bartolomeu, nouă cetașeni au fost amendați din cauză
că au toaletat arbori fără să dețină autorizație, iar o persoană a fost surprinsă chiar în
timp ce tăia un pom cu drujba.
Tot pe această zonă, la regimul rutier au fost aplicate amenzi: 56 – pentru parcare
pe locuri destinate persoanelor cu handicap deși nu dețineau acest drept, opriri/staționari
pe zone hașurate sau pe spații verzi, dar și pentru opriri în stații RATBv.
Alte sancțiuni aplicate de polițistii locali de la BOP2, de la 1 februarie:
 36 pentru încălcarea legislației privind comerțul,
 12 pentru afișare ilegală pe stâlpii de iluminat public,
 17 la OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate.
În aceasta lună și jumătate parcursă de la înființarea birourilor de cartier, polițiștii
locali au răspuns la toate cele 33 de sesizări venite din partea brașovenilor care locuiesc
în cartierul Bartolomeu.
De menționat este faptul că polițiștii arondați acestui birou asigură paza și ordinea
publică la câteva obiective stabilite de Consiliul Local. Printre acestea se numără
Grădina Zoologică, DSS – Centrul de persoane fără adăpost, Cimitirul Municipal,
Direcția Fiscală și Serviciul Public Administrare Piețe.
Așa cum aminteam anterior, cele mai multe probleme depistate de polițiștii locali de
la BOP3 (Biroul Tractorul) au fost legate de desfășurarea unui comerț impropriu
pentru un oraș civilizat, dar și care putea în pericol sănătatea consumatorilor prin
modul în care se făcea vânzarea produselor cu precădere cele alimentare (117 amenzi
în valoare totală de 39800 de lei).
De asemenea, agenții de la BOP3 a sancționat 99 dintre șoferii indisciplinați care au
încălcat regulamentele rutiere, parcând pe zone verzi, pe locurile pentru persoane cu
dizabilități fără a avea dreptul, au blocat accesul în imobile sau pur și simplu au oprit
sau au staționat în locuri nepermise, chiar în stații RATBv. Cuantumul amenzilor pe
această linie de muncă a fost de 26.030 de lei.
În privința asigurării unui mediu curat, polițiștii locali de la BOP3 au monitorizat
zilnic spațiile destinate depozitării reziduurilor menajere și au depistat 32 de persoane
care au aruncat mormane de gunoaie la întâmplare, ignorând astfel regulamentele
stabilite de municipalitate. Au fost aplicate amenzi, în valoare totală de 10.000 de lei.
Pe Legea 61/1999 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, lucrătorii de la BOP3 au dat 74 de
amenzi în valoare totală de 22650 de lei.
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Și cu aceasta ocazie, reamintim cetățenilor din cele două cartiere (Tractorul și
Bartolomeu) că Birourile de Ordine Publică ale Poliției Locale sunt situate pe strada
Ioan Bogdan nr.2 A, respectiv Olteț nr. 14. Numerele de telefoane la care brașovenii
pot apela sunt 0728.289.662 pentru Tractorul și 0728.289.626 pentru Bartolomeu.
Așadar, le recomandăm brașovenilor să se adreseze cu încredere birourilor de
cartiere pentru ca polițiștii locali să le poată rezolva problemele cu prioritate, întrucât
suntem ferm convinși că toate aspectele enumerate mai sus suportă îmbunătățiri ale
activității și asta se poate face doar pe baza parteneriatului dintre brașovean și polițistul
local.
Brașovenii mai pot apela și numărul scurt 0268.954, caz în care dispecerii vor
direcționa sesizările către echipajele din teren. Secția din cartierul Astra nu este încă
finalizată, însă polițiștii locali care fac parte din acest Birou de Ordine Publică sunt în
teren.
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