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INFORMARE 

privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Galați în anul 2019, conform 
competențelor reglementate prin Legea nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale  

 
I. GENERALITĂȚI 

 Anul 2020 reprezintă pentru Poliția Locală Galați al X – lea an de funcționare ca poliție a 
comunității locale cu atribuții exclusive în unitatea administrativ – teritorială Galați. 

Poliția Locală Galați, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea primarului municipiului Galați, își desfășoară activitatea conform competențelor 
reglementate prin Legea nr. 155/2010, în domeniile ordinii și siguranței publice, circulației pe 
drumurile publice, controlului activităților comerciale, protecției mediului, disciplinei în construcții 
și afișajului stradal, precum și al evidenței persoanelor, având ca structură principală de coordonare 
a activităților și sprijin, Serviciul Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video. 

Statutul Poliției Locale Galați, ca instituție de aplicare a legii din cadrul sistemului integrat de 
ordine și siguranță publică, scoate în evidență faptul că aceasta reprezintă structura specializată cu 
misiunea de menținere a ordinii și liniștii publice, prevenirea și sancționarea nerespectării normelor 
legale stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și 
locale, pentru faptele identificate în raza teritorială de competență.  
 

II. ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ȘI DE CONSTATARE 
 În anul 2019, personalul Poliției Locali Galați a desfășurat 14.785 activități preventive de 
patrulare, 8.128 acțiuni și controale și a intervenit pentru soluționarea unui număr de 10.120  sesizări 
ale cetățenilor, 5.773 dintre acestea fiind sesizări telefonice. Pe timpul acestor activități au fost 
constatate încălcări ale actelor normative fiind aplicate 24.749 sancțiuni contravenționale în valoare 
de 7.710.567 lei și confiscate bunuri în valoare de 51.925 lei. 
 Aplicarea numărului consistent de sancțiuni contravenționale pe anul 2019 se explică prin 
existența unui număr destul de mare de persoane  domiciliate  pe raza municipiului Galați care încalcă 
normele de conviețuire socială, dar și prin implementarea unor planuri de măsuri de bază la nivelul 
Poliției Locale Galați, și anume: Planul de măsuri ,,Hibernal 2018/2019”; Planul de măsuri 
„Siguranța în trafic 2019”; Planul de măsuri „Siguranța în școli 2018 - 2019”; Planul de măsuri 
„Estival 2019”. Totodată, evoluția ascendentă a constatărilor s-a datorat desfășurării de către 
structurile operative a unor acțiuni punctuale în zonele de risc, în care se săvârșesc frecvent fapte 
antisociale, precum și ca urmare a reacției pozitive a cetățenilor prin sesizarea unor astfel de fapte. 
 De asemenea, au mai fost implementate și alte planuri de măsuri și acțiuni relevante astfel: 
Planul de măsuri  privind modul de gestionare a deșeurilor municipale generate de către operatorii 
economici de pe raza teritorială a municipiului Galați; Planul de măsuri cu prilejul Praznicului  Intrării 
Domnului în Ierusalim – Floriile; Planul de măsuri privind sărbătoarea ,,Învierea Domnului”; Planul 
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de măsuri privind ,,Paștele Blajinilor”; Planul de măsuri privind alegerile pentru Parlamentul 
European; Planul de măsuri privind ,,Festivalul Scrumbiei”; Planul de măsuri privind organizarea 
manifestărilor dedicate ,,Zilei Eroilor”; Planul de măsuri privind ,,Sărbătoarea Rusaliilor”; Planul de 
măsuri  privind ziua de ,,1 Iunie - Ziua copilului”; Planul de măsuri privind  manifestările dedicate 
,,Zilei Drapelului”; Planul de măsuri privind asigurarea curățeniei în municipiul Galați; Planul de 
măsuri privind acțiunea comună cu polițiștii locali din cadrul celor cinci secții de poliție locală și cu 
angajați ai S.C. Transurb S.A. Galați; Planul de acțiune privind prevenirea și combaterea faptelor 
antisociale în zonele de promenadă și cartiere; Planul de acțiune pe linie rutieră, ordine publică și 
control activități comerciale pentru evenimentul ,,Târgul de Toamnă”.  
 
PLANUL DE MĂSURI „HIBERNAL” decembrie 2018 – martie 2019 vizează implementarea 
unor măsuri și activități în perioada sezonului de iarnă, pentru înlăturarea efectelor naturale, respectiv 
ninsoare abundentă, viscol, grindină, polei și alte asemenea fenomene în zona de responsabilitate, dar 
și asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice, creșterea eficienței polițiștilor locali și prezența 
activă a acestora, în zonele afectate de efectele fenomenelor naturale de pe raza municipiului Galați, 
cu precădere cele cu un grad de risc mai ridicat, fiind obținute următoarele rezultate: 

 
 
PLANUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN TRAFIC” ianuarie – decembrie 2019 urmărește 
fluidizarea traficului rutier pe bulevardele principale și intersecțiile unde traficul rutier se desfășoară 
cu dificultate, soluționarea sesizărilor cetățenilor privind oprirea, staționarea, parcarea 
neregulamentară a autovehiculelor în diferite zone și cartiere ale municipiului Galați, inclusiv 
trecerile de pietoni marcate și semaforizate corespunzător, fiind obținute următoarele rezultate: 

          
PLANUL DE MĂSURI „ESTIVAL” mai – septembrie 2019 vizează asigurarea unui climat optim 
de ordine și siguranță publică în perioada sezonului estival, în zone de promenadă și de petrecere a 
timpului liber, parcuri (Grădina Publică, Faleza Inferioară și Superioară sau alte locuri cu aflux mare 
de persoane), precum și prezența activă a polițiștilor locali, în zona de responsabilitate, cu efective 
mărite, pentru prevenirea și descurajarea săvârșirii unor fapte de natură penală sa contravențională, 
fiind obținute următoarele rezultate: 
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PLANUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN ȘCOLI” anul școlar 2018 – 2019 urmărește 
menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul elevilor și a personalului didactic și 
nedidactic în zona adiacentă unităților școlare, pentru contracararea oricăror situații care pun în 
pericol siguranța elevilor și cadrelor didactice sau înregistrarea unor incidente cu implicații     
negative, precum și identificarea minorilor aflați în situații de risc (vagabondaj, cerșetorie, absenteism 
școlar, copii ai străzii) și adoptarea măsurilor legale corespunzătoare, fiind obținute următoarele 
rezultate: 

III. STRUCTURA CONTRAVENȚIILOR CONSTATATE 
 Pe parcursul anului 2019, polițiștii locali au aplicat sancțiuni contravenționale în baza 
următoarelor acte normative: H.C.L. nr. 260/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați (9.135), O.U.G. nr. 195/2002, privind 
circulația pe drumurile publice (7.027), Legii nr. 61/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare 
a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (6.238), Legii nr. 349/2002, pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (900), Legii nr. 12/1990, privind 
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite 
(376), Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (13), Legea 185/2013 (1), H.C.L. nr. 
425/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în 
regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiul Galaţi (343), Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (264), O.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (103),  H.C.L. nr. 335/2014, privind parcarea 
vehiculelor grele pe teritoriul municipiului Galați (96), H.C.L nr. 124/2015, privind aprobarea O.U.G. 
nr. 124/2014, pentru reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și modificarea unor acte normative 
(67), O.U.G.  nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (60), O.U.G.  nr. 
99/2000  privind protecția mediului (60), alte acte normative (66), așa cum reiese din următorul grafic: 
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 Evoluția lunară a sancțiunilor contravenționale constatate în anul 2019 se prezintă astfel: 
 

 
 

III. CONSTATAREA FAPTELOR DE NATURĂ PENALĂ 
 În anul 2019, principalele constatări de natură infracțională au fost în număr de 318, 
persoanele identificate, documentele întocmite și bunurile ridicate/folosite la comiterea infracțiunilor 
fiind predate, pentru continuarea cercetărilor, polițiștilor din cadrul I.P.J Galați. În ceea ce privește 
infracțiunile de contrabandă constatate, au fost predate autorităților competente 18.300 țigarete în 
vederea ridicării pentru confiscare. 

Totodată, în baza art. 6, lit. j din  Legea nr. 155/2010, republicată - Legea Poliției Locale  au 
fost puse în executare 173 mandate de aducere, emise de către instanțele de judecată sau organele 
de urmărire penală (procurori și organele de cercetare ale poliției judiciare). 
 Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se prezintă astfel: 
 

 
 
  Întrucât activitățile preventive s-au dovedit a fi eficiente în anul 2019, și în perspectivă se va 
acorda o atenție deosebită  contracarării tendinței tinerilor de a deține și consuma substanțe interzise, 
precum și micului trafic cu diferite bunuri, în special țigări de contrabandă. 
 Ca urmare a constatărilor de natură penală sau contravențională rezultate, au fost instituite 
următoarele măsuri complementare:  desființare construcții executate ilegal (80); intrare în legalitate 
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(302); sistare lucrări (35); sesizarea primăriei pentru desființare pe cale administrativă (61); sesizarea 
instanțelor judecătorești pentru desființare (75); desființare construcții pe spațiul verde (11), 
suspendare activitate ca urmare a lipsei autorizației de mediu (2), suspendare activitate comercială 
(7), somații ridicări auto (86), precum și alte activități conexe, respectiv întocmirea documentației 
pentru autovehiculele abandonate (76) notificări întocmite (307); dispozitive instituite (424); 
solicitări/interogări bază de date pentru verificări persoane și auto (20308); solicitări/interogări baza 
de date prin Poliția Română (1009), afișări efectuate (2223); invitații  evidența persoanelor înmânate 
(4643). De asemenea, în perioada de referință, pe raza municipiului Galați a fost depistat un număr 
de 2728  persoane, respectiv: dispăruți (1), cu mandat de executare (1), urmăriți național (3), urmăriți 
local (10), persoane fără adăpost (158), persoane internate (213), comercianți ambulanți neautorizați 
(2051) și cerșetori/vagabonzi (291). Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au 
luat  măsuri de  dispersare a 12 grupuri  de persoane, constituite spontan, suspectate a  avea  preocupări  
infracționale și a 1415 grupuri de persoane identificate cu  preocupări de natură contravențională.   

IV.  ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 Ordinea și siguranța publică în municipiul Galați a fost asigurată de către polițiștii locali din 
cadrul celor 5 secții de poliție locală, sprijiniți de efective ale Serviciului Intervenție Rapidă și 
Transport Valori.   
 În perioada de referință  personalul acestor structuri a înregistrat următoarele rezultate: 

 sancțiuni contravenționale - 17.648, în valoare de 4.430.320 lei 
 bunuri ridicate în vederea confiscării în valoare de 13.382 lei 
 fapte de natură penală - 259 

 

 
         VI.  SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI DIRIJARE TRAFIC 
 Respectarea reglementărilor privind circulația rutieră a fost monitorizată de către echipajele de 
poliție locală rutiere, care au desfășurat  acțiuni cu efective proprii, cât și  în parteneriat cu  personal 
din Poliția Română sau organizate de către administratorul drumului public, fiind înregistrate 
următoarele rezultate: 
 

 
 



 

6 

 

VII. CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR    
        În domeniul controlului activităților comerciale, polițiștii locali au acționat pentru respectarea 
normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal, a activității comerciale în piețe, târguri și 
alte locuri autorizate de primar, fiind înregistrate următoarele rezultate: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

VIII. DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI       
 Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire, a persoanelor care 
nu respectă normele legale privind afișajul publicitar, electoral, inclusiv cele referitoare la amplasarea 
firmei la locul de desfășurare a activității economice  a fost asigurată de către polițiștii locali cu 
atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, fiind înregistrate următoarele 
rezultate: 
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XIX. PROTECȚIA MEDIULUI 
  Sancționarea încălcării normelor legale privind protecția mediului, nivelul de poluare, 
salubrizarea străzilor, a zonelor verzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, existența 
contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice s-a realizat de către polițiștii 
locali cu atribuții în domeniul protecției mediului, fiind înregistrate următoarele rezultate: 
 
       

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

X. DISPECERAT, BAZĂ DE DATE ȘI MONITORIZARE VIDEO 
 Serviciul Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video reprezintă principala structură de 
coordonare și sprijin a activităților structurilor operative din cadrul Poliției Locale Galați, având ca 
rol gestionarea mijloacelor de supraveghere existente, a sistemului GPS și verificarea sesizărilor prin 
aplicația City App. Rezultate înregistrate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

8 

 

XI. PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 
 
Gestionarea situațiilor privind grupurile de contravenienți din cartiere, care tulbură ordinea și 
liniștea publică, precum și monitorizarea zonelor din preajma cluburilor unde se pot comite acte 
de violență, consum de băuturi alcoolice și substanțe interzise, prin PROGRAMUL DE 
MĂSURI „GRUPURI DE CARTIER 2020” 

 
Protejarea mobilierului urban în zonele de agrement și a mijloacelor de transport în comun, 
stațiilor BUS, respectarea normelor privind curățenia localității (scrierea sau desenarea cu 
graffiti, aruncarea deșeurilor de orice natură pe domeniul public, necolectarea dejecțiilor 
provenite de la animalele de companie, deteriorarea spațiului verde etc.), prin PROGRAMUL 
DE MĂSURI „GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI 2020” 
 
Continuarea acțiunilor privind asigurarea siguranței elevilor și a personalului didactic în zona 
adiacentă unităților de învățământ și activități specifice privind combaterea absenteismului și 
abandonului școlar, precum și crearea unui climat de siguranță corespunzător, prin 
PROGRAMUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN ȘCOLI 2020” 
 
Continuarea acțiunilor specifice privind fluidizarea circulației rutiere și combaterii parcărilor 
neregulamentare prin PROGRAMUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN TRAFIC 2020” 
 
Continuarea măsurilor de ordine cu prilejul desfășurării unor activități cultural – sportive și 
artistice, organizate la nivelul municipiului Galați, în vederea menținerii ordinii și liniștii 
publice, cu accent pe zonele de recreere și promenadă prin PROGRAMUL DE MĂSURI 
„ESTIVAL 2020” 
 
Continuarea activităților prin PROGRAMUL DE MĂSURI „HIBERNAL 2020”, pentru 
prevenirea și înlăturarea efectelor fenomenelor naturale (viscol, polei, ninsoare abundentă), 
împreună cu alte autorități competente, în scopul reducerii riscurilor în rândul populației 
 
Extinderea și operaționalizarea sistemului de supraveghere și monitorizare video în locuri și 
aglomerări de populație, zone criminogene, intersecții etc., în vederea verificării în timp 
operativ a tuturor sesizărilor cetățenilor prin 955, CITY APP și DISPECERAT 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
PETRICĂ HAHUI 

 


