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Executarea legii penale al landului, a legii decretului i a legii privind strzile i drumurile din
landul Bavaria
Sigurana judiciar a dispoziiei generale privind interzicerea anumitor forme de cerire în
anumite pri ale teritoriului oraului München
Anexa:
1 plan al oraului
Capitala landului - München - Oficiul administrativ local  emite urmtoarele:
Dispoziie general:
1. În zona de interdicie conf. cifrei 2 este interzis de a ceri sub urmtoarele forme:
a) agresiv,
(Aceast form de cerire se refer la cerirea care se face prin acostare
perseverent, insulte, urmrire, atingere, prin postarea în faa drumului/ blocarea
drumului sau alte forme de molestare a trectorilor punându-i astfel sub presiune.)
b) în band sau organizat,
(Este vorba despre cerirea în band sau organizat, dac de exemplu
ceretoarele i ceretorii se las dirijai în mod evident de o a treia persoan i
aceasta îi repartizeaz în locurile, unde trebuie s cereasc. Un alt indiciu poate
fi strângerea banilor câtigai prin cerire de o a treia persoan, aprarea
anumitor locuri fa de concureni i chiar supravegherea de exemplu a
ceretoarelor i ceretorilor minori de ctre aduli.)
c) împiedicarea circulaiei, prin care se afecteaz securitatea necesar i eficiena
U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linien 131,62
Haltestelle Poccistraße

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr
Di 8.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Do 8.30-15.00 Uhr

Internet:
www.kvr-muenchen.de

Seite 2 von 4

circulaiei (de exemplu dac nu este garantat la un drum numai pentru pietoni o
lime de trecere de 1,60 m, iar la drumurile învecinate pentru biciclete o lime de
trecere de 1,90 m),
d) prin simularea de handicapuri corporale, de boli neexistente sau de nevoi personale
sau prin simularea unor prezentri artistice cu ajutorul unor instrumente muzicale,
care nu corespund funcional,
e) în compania copiilor sau folosindu-se de copii,
f)

însoii de animale, fr a avea dovezile legale necesare privind bolile contagioase
la animale, dovezi complete i completate conform adevrului.

2. Interdiciile de la cifra 1 sunt valabile în urmtoarele zone ale spaiului public (strzi publice,
drumuri i piee):
a) în interiorul centurii centrului istoric (Altstadt-Ring) inclusiv drumurile de pietoni i
biciclete pe ambele pri ale strzilor
b) zona în jurul grii centrale (Hauptbahnhof) i a împrejurimilor apropiate
(la sud de Arnulfstraße i de Prielmayerstraße între pasajul Paul-Heyse pân la
centura centrului istoric, inclusiv drumurile de pietoni i biciclete pe ambele pri ale
strzilor; la vest de centura centrului istoric de la colul lui Prielmayerstraße pân la
intersecia cu Lindwurmstraße, inclusiv piaa de la Sendlinger Tor, inclusiv
drumurile de pietoni i biciclete pe ambele pri ale strzilor;
la nord de Nußbaumstraße de la piaa Sendlinger Tor i la nord de
Beethovenstraße pân la Herzog-Heinrich-Straße, inclusiv drumurile de pietoni i
biciclete pe ambele pri ale strzilor; la est de Herzog-Heinrich-Straße i la est de
Paul-Heyse-Straße de la intersecia Nußbaumstraße pân la intersecia
Arnulfstraße, inclusiv drumurile de pietoni i biciclete pe ambele pri ale strzilor.)
Cuprinderea exact a zonei de interdicie (vezi planul oraului) este vizibil din anexa, care
face parte din cuprinsul acestei dispoziii generale.
3. De asemenea este interzis conf. cifrei 1 cerirea tcut în zona de pietoni ale centrului
istoric (vezi § 6 b al regulamentului privind utilizarea special a zonelor de pietoni în centrul
istoric din data de 21.07.1971 din Jurnalul Oficifial al oraului München pag. 117, ultima dat
modificat la 24.04.2014, Jurnalul Oficifial al oraului München pag. 478).
4. Persoanele, care sunt vzute la cerit (cifra 1 i 3), trebuie s prseac neîntârziat zonele
menionate la cifra 2.
5. Se dispune executarea imediat a cifrelor 1, 3 i 4.
6. În cazul unei contravenii la cifrele 1, 3 i 4 se amenin cu mijlocul de corecie al
constrângerii directe.
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7. Aceast dispoziie este valabil conf. art. 41 paragraf 4 prop. 4 al legii privind procedura
administrativ a landului Bavaria (BayVwVfG) din prima zi dup anunarea public.
München, 01.08.2014

Capitala landului  München
Oficiul adminstrativ local
Securitate i ordine. Activitate lucrativ
Prevenire general a pericolelor

Dr. Blume-Beyerle
Referiri:
1. Exemplarul complet al acestei dispoziii generale împreun cu motivrile
sale poate fi examinat la Oficiul administrativ local (Kreisverwaltungsreferat),
Ruppertstraße 11, 80337 München, camera 302, în timpul orelor de lucru cu
publicul (luni, miercuri i vineri între orele 7:30 i 12:00, mari între orele
8:30 i 12:00 i orele 14:00 i 18:00, joi între orele 8:30 i 15:00).
2. Conf. regulamentului privind zona centrului istoric i zona de pietoni, al
regulamentului aplicabil cldirilor din zona Stachus, al zonelor verzi i al
halelor din pia (Viktualienmarkt) este interzis orice form de cerire, ca i
aa numita cerire din umilin, i de aceea poate fi pedepsit cu o amend
administrativ.
3. Privarea de libertate de a-i alege locul domiciliului i somaia de a prsi
ara
Autoritatea pentru Strini din München (Ausländerbehörde) intenioneaz s
verifice numaidecât pe toi cetenii din Uniunea European, care sunt
întâlnii în repetate rânduri la cerit (mai ales la cerit agresiv sau dac
exist concomitent i alte abateri de la regulile de ordine), dac exist
condiiile de libertate de a-i alege locul domiciliului, i dac printre altele
este suficient asigurat existena acestor persoane. Dac aceste situaii nu
exist, Autoritatea pentru Strini intenioneaz s constate lipsa, respectiv
neexistena de libertate de a-i alege locul domiciliului i s solicite pe cei în
cauz s prseasc ara.
4. Oferte de ajutorare ale oraului pentru ceretoare i ceretori:
Schiller 25  Centrul de consiliere pentru imigranii fr domiciliu (Schillerstr.
25, 80336 München)
Centrul de consiliere i informare deschis pe toat perioada anului servete
pe timp de iarn ca loc de afluen în cadrul programului privind protecia
contra frigului din oraul München. În timpul lunilor de iarn temele eseniale
ale consilierii sunt: protecia contra frigului, perspectivele posibile pe
teritoriul federal, respectiv la dorina de a se reîntoarce în ara, oferta de
consiliere i sprijin pentru reîntoarcere. În afara lunilor friguroase are loc
deseori i intit munca social stradal. În afara perioadei de protecie contra
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frigului Centrul de Ajutor Evanghelic (Evangelisches Hilfswerk) a înfiinat ca
rspunztor al organizaiei o ofert de consiliere i sprijinire pentru familii.
Proiectul ofer copiilor structur i stimulare conform vârstei i creaz
perspective pentru copii i familiile lor.
La grupul int al organizaiei fac parte imigrantele i imigranii fr adpost
din rile Uniunii Europene i alte state nemembre ale UE ca i persoane,
care nu vor, respectiv nu pot s foloseac sistemul de ajutorare pentru cei
fr domiciliu.
Educaie în loc de cerire (Landwehrstr. 26, 80336 München)
În cadrul acestui proiect organizat de ctre Caritas i subvenionat cu
mijloace ale capitalei landului  München, imigrantele i imigranii se pot
informa în fiecare luni între orele 12:30 i 16:30 la centrul Caritas din centrul
oraului, Landwehrstr. 26. Punctele eseniale ale centrului de informare sunt
cutarea unui loc de munc, asigurarea existenei, datorii, cutarea unei
locuine, evitarea existenei fr adpost i întrebri referitoare la înaintarea
unei cereri la serviciile publice i organele administrative, la fel i accesul
copiilor de a merge la coal i de a avea o pregtire profesional.
Centrul de informare pentru imigrare i munc (Schwanthalerstr. 64, 80336
München)
Asistena social a muncitorilor (Arbeiterwohlfahrt) este purttorul centrului
de informaii i este sprijinit de ctre Oficiul pentru Munc i Economie
(Referat für Arbeit und Wirtschaft). Sarcina acestui organ este de a informa
pe cei în cauz, care în urma situaiei lor de munc au ajuns în condiii de
via precare.

