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53 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 83.000 lei, au aplicat polițiștii 
locali în cadrul unui plan de măsuri care s-a derulat timp de două zile și care a avut 
ca obiectiv principal asigurarea unui climat de ordine și liniște publică pe raza 
municipiului Galați, precum și combaterea faptelor cu caracter penal. Acțiunea s-a 
desfășurat pe timpul nopții, pe raza a două secții de poliție locală (Secția 2 și Secția 
3). 

Pe perioada derulării acțiunii cu efective sporite, oamenii legii au urmărit: 
identificarea grupurilor de persoane care tulbură ordinea şi liniştea publică sau care 
se dedau la activităţi ce pot provoca scandal; sancționarea persoanelor care consumă 
băuturi alcoolice pe domeniul public; identificarea și sancționarea persoanelor care 
nu respectă normele legale privind curățenia localității (aruncarea cojilor de semințe, 
ambalajelor pe domeniul public etc.); combaterea și prevenirea distrugerii 
mobilierului urban sau a elementelor de joacă pentru copii; prevenirea și combaterea 
faptelor de natură penală (consum/comercializare substanțe psihotrope, fapte produse 
cu violență). 

45 dintre amenzile aplicate au fost date pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 
(tulburarea liniștii locuitorilor, consum de băuturi alcoolice pe domeniul public, etc.). 
Au mai fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor HCL 
260/2018, privind murdărirea domeniului public (șapte amenzi). 

Acțiunea la care au luat parte polițiștii de la ordine publică s-a derulat în zonele unde 
cetățenii municipiului Galați au reclamat că au loc fapte privind tulburarea ordinii și 
liniștii publice, precum și alte aspecte ce vizează curățenia orașului. 

Reamintim că în primul semestru al anului 2020, polițiștii locali au aplicat, pentru 
încălcarea prevederilor Legii 61/1991, peste 1.800 de sancțiuni contravenționale, 
amenzi date pentru următoarele fapte: consum de băuturi alcoolice pe domeniul 
public, tulburarea liniștii locuitorilor, proferare de injurii și expresii jignitoare, 
proferare de injurii și expresii jignitoare. Pentru nerespectarea normelor legale privind 
curățenia localității au fost date peste 2.300 de amenzi. 

 



 

Tot în acest final de săptămână, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție 
Rapidă și Transport Valori, în timp ce patrulau pe strada Furnaliștilor au depistat în 
parcul din zona respectivă, patru tineri care se manifestau zgomotos. 

În urma verificărilor făcute la fața locului și a controlului corporal sumar, asupra 
persoanelor care aveau vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, au fost găsite mai multe 
obiecte periculoase, printre care și arme albe (trei cuțite cu lame de lungimi diferite, 
un spray paralizant, un box metalic, un castet metalic din trei elemente, un ciocan și 
o teslă), dar și un plic cu substanță vegetală mărunțită, de culoare galben verzuie. 

În acest caz, polițiștii locali au întocmit actele de constatare care, împreună cu 
persoanele în cauză și obiectele corp delict, au fost predate organelor de poliție 
competente pentru continuarea cercetărilor. 

Cetățenii orașului pot semnala eventuale fapte antisociale la numărul scurt de telefon 
– 0236/955 – apelabil din toate rețelele de telefonie, cu tarif normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


