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1.476 de sancțiuni contravenționale (dintre care 600 de avertismente) în sumă de peste 
186.000 lei și 1.340 de puncte penalizare, au aplicat polițiștii locali gălățeni în luna 
februarie, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, plan care are ca obiectiv 
principal disciplinarea conducătorilor auto. 

Cele mai multe amenzi, 678 la număr, au fost date pentru încălcarea OUG 195/2002 
(oprirea interzisă, staționarea interzisă, acces interzis, acces interzis 3,5 t). Pentru 
parcarea autovehiculului pe trotuar, pe spațiul verde și parcarea pe scuar, polițiștii 
locali au sancționat un număr de 386 de conducătorii auto, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018.  

În luna martie 2020, polițiștii locali vor acționa în următoarele zone: 
- strada Alexandru Măcelaru c/c strada Traian; 
- strada Brăilei - bulevardul George Coşbuc;  
- strada Aurel Vlaicu - bulevardul George Coşbuc; 
- strada Basarabiei - bulevardul George Coşbuc; 
- strada Alexandru Cernat; 
- strada Smârdan, între strada Alexandru Cernat și strada Cristofor Columb;  
- strada Alexandru Lăpuşneanu – zona Şcoalii Gimnaziale nr. 28; 
- strada Alexandru Cernat - zona Viva;  
- Colegiul Național “Vasile Alecsandri”; 
- strada Cloşca;  
- strada Mihail Sadoveanu, Școala Gimnazială nr. 11;  
- strada Constructorilor, Complex Ţiglina II; 
- Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”; 
- bulevardul Dunărea c/c bulevardul Galaţi;  
- strada Gorunului, Şcoala Gimnazială nr. 5, Complex Comercial;  
- strada Frunzei c/c strada Brăilei;  
- strada Brăilei – zona Neacşu; 
- Drumul de Centură; 
- Șoseaua Calea Smârdan; 
- strada Ștefan cel Mare;  



 

- strada Tunelului - între strada Traian şi Drum Centură Est-Lac Brateş;  
- strada Afinului, între strada Domnească și Spitalul de Pneumoftiziologie;  
- strada Radu Negru, între strada Traian și strada Domnească;  
- bulevardul George Coşbuc – strada Tecuci şi strada Alexandru Măcelaru; 
- strada Traian, între strada Rizer și strada Basarabiei;  
- Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”; 
- Școala Gimnazială nr. 19. 
 

Reamintim că, în prima lună a anului 2020, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța 
în trafic”, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și polițiștii de la 
ordine publică au aplicat peste 760 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 
164.000 lei și 1.057 puncte penalizare. 

Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră şi 
cei de la nivelul Secțiilor de Ordine Publică, întreprind acţiuni pe sectoare de drum 
stabilite, precum şi în orice alte zone în care situaţia operativă o va impune. 

 

 

 


