
 
 

                                                            

                                                                                             

                                                        

 

              

                          

 

  

Informare 

 

 

 În cursul după amiezii zilei de 14.05.2019, polițiștii locali au intervenit în zona 

de Agrement CORNIȘA, unde s-a constatat că au fost scoase la pășunat animale (bovine, 

caprine) pe terenul proprietate privată a municipiului Botoșani. 

Nesupravegheate corespunzător, animalele au pătruns și în zona de Agrement Cornișa, 

distrugând florile și arborii ornamentali plantați. În urma verificărilor efectuate, polițiștii 

locali au identificat deținătorul animalelor, fiind dispusă sancționarea acestuia cu amendă în 

cuantum de 400 lei pentru distrugerea arborilor ornamentali distruși, în conformitate cu 

prevederile H.C.L. nr. 355/2011.  

În seara  zilei de 16.05.2019 orele 21.20 a fost surprins numitul A.I. domiciliat în 

Botoșani str. C. G. în vârstă de 67 ani, în timp ce sustrăgea răsadurile de flori proaspăt 

plantate de direcția edilitare din cadrul Primăriei Botoșani. Condus la sediul Poliției Locale, 

au fost găsite un număr de 14 răsaduri de flori. Pentru fapta sa a fost sancționat cu amendă în 

cuantum  de  400 lei, în conformitate cu prevederile HCL 355/2011 

În contextul evenimentului ce se va desfășura în perioada 17-19. 05.2019 -„Împreună 

Dezvoltăm Orașul – Hai la Cornișa”, Poliția Locală va desfășura activități conform 

competențelor :  

Se va acționa pentru prevenirea și combaterea activității de comerț ce se 

desfășoară fără a respecta legislația în vigoare, iar pe linia protecției mediului, în atenția 

polițiștilor locali vor fi agenții economici și persoanele fizice care depozitează 

necontrolat și în alte locuri decât cele autorizate deșeuri sau ambalaje.  

În privința locurilor de parcare amenajate în zona de Agrement Cornișa, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră vor fi prezenți pentru a-i îndruma pe 

conducătorii auto în zonele unde pot să staționeze, fiind interzis accesul autovehiculelor pe 

anumite porțiuni. 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani 

Telefon 0231/513100, 0331/401541, 

Fax 0231/527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal 8986 

mailto:politialocalabt@yahoo.com


 

Recomandările Poliției Locale a Municipiului Botoșani 

Având în vedere că în zilele următoare, Zona de Agrement Cornișa va fi aglomerată, 

Poliția Locală a Municipiului Botoșani îi sfătuiește pe cetățenii care vor participa la 

evenimentele organizate, să acorde o atenție deosebită obiectelor și bunurilor de valoare pe 

care le au asupra lor, pentru a nu deveni victime infractorilor. 

 

 

 

 

 



 

 


