
 
 

        

      

 

 
  

 

 

În perioada 15-22.04.2019, conform prevederilor Legii nr. 155/2010, polițiștii locali au 

desfășurat activități pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe raza municipiului 

Botoșani, urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991, H.C.L. nr. 221/2009 ( 

Regulament de întreținere și circulație a câinilor cu stăpân pe teritoriul mun. Botoșani),  H.C.L. nr. 

355/2011, H.C.L. nr. 292/2017 și a altor acte normative ce revin în competența Poliției Locale.  

Măsurile de sancționare au fost dispuse, astfel :  

1. Au fost aplicate 36 sancțiuni, din care 27 cu amendă în cuantum total de 5800 lei  – 

pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991. Faptele săvârșite fiind de tulburarea a ordinii 

și liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, apelarea în mod repetat la mila 

publicului.  

În data de 17.04.2019, orele 19.10 la sediul Poliției Locale s-a prezentat o persoană de sex 

masculin care a reclamat faptul că în timp ce se afla într-un Cafe – bar un individ necunoscut i-a 

furat telefonul mobil. Numitul C.F. a fost însoțit de o patrulă la barul unde s-a petrecut 

evenimentul, fiind găsit și presupusul autor. Ambii au fost conduși la sediul  I.P.J., pentru 

continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. 

În data de 18.04.2019, orele 20.40, s-a intervenit pe str. Colonel Tomoroveanu, la 

solicitarea unei mame, pentru internarea fiului său în vârstă de 40 de ani, la Spitalul de psihiatrie, 

acesta având un comportament ce punea în pericol persoanele din jur. Persoana recalcitrantă a fost 

liniștită, fiind solicitat sprijinul unui echipaj S.J.A. pentru a prelua pacientul. Polițiștii locali au 

asigurat protecția personalului medical până la unitatea spitalicească. 

În data de 19.04.2019, orele 19.43, polițiștii locali din cadrul dispeceratului au sesizat 

patrulele din teren, cu privire la faptul că mai mulți tineri distrugeau plăci de gresie montate pe 

mobilierul stradal din beton, din zona pietonalului bancar. La fața locului tinerii au fost identificați 

6 tineri - cu vârsta de 16 ani,  având în vedere aspectele constatate, a fost dispusă sancționarea 

contravențională conform prevederilor Legii nr. 61/1991 și ale H.C.L. nr. 355/2011. 

În data de 20.04.2019, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, patrula Poliției Locale a 

intervenit ca urmare a unui apel 112, pe Bulevardul Mihai Eminescu nr. 14, unde numita B.M. a 

reclamat că fiul său îi cere să părăsească locuința. La fața locului, s-a constatat că fiul apelantei are 

comportamentul unei persoane cu probleme psihice, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul S.J.A. 

Botoșani – pentru  a fi internat la secția de Neuropsihiatrie a Spitalului Județean. 
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2. Au fost sancţionate 27 de fapte, din care 15 sancțiuni cu amendă în cuantum de 4350 

lei și 30 puncte de penalizare și  12 sancţiuni cu avertisment scris și 24 de puncte penalizare– 

nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002,  pentru circulația pe un sector de drum pe care 

accesul este interzis și oprirea neregulamentară.   

3. Pe domeniul disciplină în construcţie au fost aplicate 3 sancțiuni cu amendă în 

cuantum de 4000 lei –  nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, executarea de lucrări de 

construire fără autorizație de construire. 

4. În ceea ce privește actele de comerț ilicit, a fost constatat un număr de 7 fapte 

contravenționale – desfășurarea de activități comerciale fără acte de proveniență, fiind dispusă 

sancționare cu amendă în cuantum total de 3000 lei  conform prevederilor Legii nr. 12/1990.  

5. S-a intervenit și pentru verificare respectării prevederilor H.C.L. nr. 292/2017, în acest 

sens au fost aplicate 28 de sancțiuni conform prevederilor H.C.L. nr. 292/2017, din care 18 

sancțiuni cu amendă în cuantum total de 5140 lei. De asemenea, în data de 19.04.2019, polițiștii 

locali au intervenit pentru combaterea fenomenului parcării autovehiculelor de transport marfă în 

zona centrală – Parcarea supraterană Big, Parcarea Comaliment, Parcarea din Centrul Istoric –fiind 

dispusă măsura blocării a 17 autovehicule și sancționarea persoanelor vinovate. 

6. Polițiștii locali au continuat activitățile cu privire la identificarea persoanelor care 

abandonează deșeuri menajere pe spațiul verde/alte locuri decât cele special amenajate, fiind 

aplicate  27 de sancțiuni, din care 18 cu amendă în cuantum de 7600 lei – fapte prevăzute de 

H.C.L. nr. 355/2011, abandonarea deșeurilor menajere pe domeniul public/spațiul verde, 

satisfacerea nevoilor fiziologice în spații publice. 

În acest sens,Poliția Locală a Municipiului Botoșani face un apel către locuitorii orașului să 

respecte obligațiile pe care le au cu privire la regulile de salubrizare și de menținere a curățeniei în 

locurile publice și să utilizeze coșurilor stradale pentru a depozita deșeurilor de mici dimensiuni 

(pachete/ mucuri de țigări, cotoare fructe, șervețele, PET-uri mici apa/suc etc. ) și nicidecum 

pentru depozitarea sacilor menajeri cu deșeurile produse în casă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


