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Comunicat de presă  

 
Un echipaj de Poliție Locală de la Biroul 4 – Astra, aflat în misiune de patrulare pentru 

menținerea ordinii și liniștii publice, a surprins la începutul acestei săptămâni un conducător auto în 

timp ce descărca dintr-o autoutilitară 18 m.c. de deșeuri (pământ și vegetație) pe domeniul public. 

Persoana respectivă, prinsă în flagrant în zona Calea București-Dârste-Decathlon, a fost sancționată cu 

amendă de 3.000 de lei pentru fapta prevăzută de OUG 195/2005 privind protecția mediului. În 

conformitate cu art. 96 art. 15 din normativ, „Constituie contravenții și se sancționează cu amendă 

de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 

lei (RON), pentru persoane juridice,  încalcarea (…) obligației autorităților administrației publice 

locale, precum și a persoanelor fizice și juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări 

necontrolate de deșeuri de orice fel” . Totodată, cetățeanul sancționat a ridicat deșeurile pe care le 

aruncase la întamplate pe domeniul public. Menționăm că, tot în acest an, polițiștii locali au mai 

surprins și sancționat, în aceeași zonă, alți patru cetățeni care încercau să arunce din remorci sau alte 

tipuri de autovehicule, materiale provenite din construcții sau alte tipuri de reziduuri. Cei depistați au 

fost sancționați cu câte o mie de lei, potrivit HCL 149/2017 – Regulamentul-Cadru al serviciului de 

salubritate și deszăpezire a Municipiului Brașov, care la art. 117 lit. a prevede că „Pe raza 

municipiului Brașov este interzisă aruncarea și/sau depozitarea pe domeniul public și privat al 

municipiului a deșeurilor de orice tip”. Amenda în aceste cazuri este între 500 și 1000 de lei pentru 

persoane fizice și între 1000  și 2000 de lei pentru persoane juridice. 

Poliția Locală derulează o nouă campanie de informare și prevenire pe tema depozitelor de 

deșeuri, însă tot sub semnul campaniei PĂSTREAZĂ-ȚI ORAȘUL CURAT!, care a debutat în 

primăvară. De această dată, ne adresăm cu precădere acelor conducători auto care, își aruncă sacii de 

gunoi sau reziduurile provenite din construcții pe domeniul public sau își abandonează mizeria pe 

lângă platformele de gunoi. Mai există o altă categorie de cetățeni care își abandonează reziduurile 

provenite din construcții la mare depărtare de șantier ori la distanțe apreciabile de adresa de domiciliu. 

Așadar, și cu această ocazie, Poliția Locală Brașov apelează din nou la spiritul civic al brașovenilor și 

îi sfătuiește să respecte normele legale și de conduită, pentru un oraș curat și european.  
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