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Pe parcursul anului 2019, polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați au aplicat 
peste 24.700 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 7,7 milioane de lei și peste 
13.500 puncte penalizare. Pentru perioada analizată, cele mai multe amenzi au fost date 
pentru încălcarea prevederilor următoarelor acte normative: HCL 260/2018 (peste 9.000 
sancțiuni), Legea 61/1991 (în jur de 6.000 de sancțiuni), OUG 195/2002 (peste 7.000 
sancțiuni), Legea 349/2002 (900), Legea 12/1990 (376), HCL 425/2011 (peste 340 
sancțiuni). La acestea se adaugă amenzile aplicate pe comerț, mediu, disciplina în 
construcții, etc. Totodată polițiștii locali au confiscat bunuri în valoare de peste 49.000 lei. 

Referitor la principalele constatări de natură infracțională, în 2019 polițiștii locali au 
înregistrat un număr de peste 300 de asemenea fapte. Dintre acestea menționăm: 
consum/posesie substanțe interzise (139), port/folosire obiecte periculoase (21), încălcarea 
OUG 195/2002 (17), încălcarea Legii 50/1991 – executarea de lucrări de contrucție fără 
autorizație (36), alte infracțiuni (15). În cele mai multe dintre aceste situații, persoanele 
identificate, documentele întocmite și bunuri ridicate/folosite la comiterea infracțiunilor au 
fost predate pentru cercetări la Inspectoratul Județean de Poliție Galați. 

Și în 2019, polițiștii locali au acționat pe raza de competență, conform documentelor 
specifice și în baza unor planuri de măsuri ferme. Activitatea Poliţiei Locale Galaţi s-a 
desfăşurat în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi 
securitate publică în rândul populaţiei, în vederea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerţului stradal, disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor în construcţii 
și de protecţie a mediului, precum şi asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice de 
pe raza teritorială de competenţă.  

La nivelul Poliției Locale Galați s-au derulat și în 2019 un număr de patru planuri de 
măsuri: Siguranța în trafic, Estival – 2019, Siguranța în școli și Hibernal – 2019/2020. 

„Am încheiat un an de activitate cu rezultate corespunzătoare. În domeniul ordinii și 
siguranței publice, respectiv al circulației rutiere avem realizări importante, iar în perioada 
următoare ne-am propus să intensificăm eforturile în identificarea și dispersare a acelor 
grupuri de cartier care agresează, efectiv, liniștea cetățenilor, mulți dintre ei consumatori de 
substanțe interzise. 

De asemenea, activități de amploare vom desfășura în acest an și în domeniul 
gospodăririi orașului. Vom aplica prevederile legale cu exigența sporită, la nivelul maxim, 
acolo unde depistăm persoanele care distrug zonele de promenadă, mobilierul urban sau 
parcurile de joacă. Recomandăm gălățenilor să sesizeze orice situații care afectează 
normalitatea civică”, a declarat Petrică Hahui – director general Poliția Locală Galați. 



 

Referitor la numărul de sesizări telefonice înregistrate în 2019 la Dispeceratul Politiei 
Locale, acestea sunt în număr de 5.245, peste 1.100 dintre ele vizând tulburarea liniştii 
publice. Urmează abaterile pe linie de legislație rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar 
în număr de 878 şi parcări neregulamentare în număr de 917. 

Pe parcursul anului 2019, s-au înregistrat 150 sesizări din partea lucrătorilor  
societății locale de transport public de persoane, care au solicitat sprijin pentru identificarea 
călătorilor frauduloși. Baza de date a fost utilizată în peste 20.300 cazuri, 15.163 pentru 
verificări persoane şi 5.145 verificări autoturisme. 

Tot referitor la activitatea Poliției Locale Galați, în 2019, s-au dus la îndeplinire două 
comunicări de renunțare la urmărirea penală, au fost îndeplinite actele procedurale de citare 
a unui număr de 83 persoane, ți au fost întocmite actele procedurale și executate efectiv la 
termen, un număr de 173 mandate de aducere, emise de Judecătoria Galați. 

În 2019, la nivelul Poliției Locale au fost înregistrate în jur de 2.000 de petiții, iar 100 
de persoane au fost primite în audiență. 

Prezent la analiza activității Poliției Locale Galați pentru anul 2019, primarul 
municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu a declarat: „Mi-aș dori, așa cum v-am cerut de 
fiecare dată, ca uniforma pe care o purtați să vă dea curajul de a interveni ori de câte ori 
sesizați nereguli în spațiul public. Dumneavoastră nu sunteți simpli cetățeni, ci sunteți cei 
care trebuie să contribuie la educația celor din jur. 

Vă vreau mult mai activi și mult mai prezenți în stradă, și vă cer acest lucru în calitate 
de cetățean al municipiului Galați dar și în calitate de primar. În acest an mă aștept să văd 
îmbunătățiri pe componenta de ordine publică, structura cea mai numeroasă, dar și cu cele 
mai multe responsabilități.  

Știu că puteți, lucrurile s-au îmbunătățit de la an la an, și am ferma convingere că veți 
reuși să faceți din acest oraș unul și mai sigur decât este și mai curat decât în prezent”. 

 
 
Pe parcursul anului 2019, polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală, pe componenta 

de Ordine Publică, au aplicat peste 16.600 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora 
fiind de peste 4.2 milioane lei. Pentru perioada analizată, polițiștii locali de la ordine publică, 
au constatat în flagrant un număr de 137 de fapte cu caracter penal. Cele mai multe amenzi 
aplicate de polițiștii locali de la ordine publică au fost pentru încălcarea următoarelor acte 
normative: Legea 61/1991(tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool, etc.); OUG 
195/2002, HCL 260/2018 (curățenia localității, parcări neregulamentare, etc.,) Legea 
349/2002, HCL 335/2014, etc.     

În 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au constatat şi 
aplicat 4.983 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de aproximativ 1.4 
milioane lei și peste 8.900 puncte penalizare. Un număr de 12 fapte cu caracter penal au 
constatat polițiștii locali din cadrul acestui serviciu. 

Un alt punct important al activității polițiștilor locali din cadrul Serviciului Siguranță 
Rutieră constă în depistarea autoturismelor abandonate pe domeniul public. Pe parcursul 
anului trecut au fost verificate un număr de 587 autoturisme, s-au aplicat 490 de somații și 
alte 231 de notificări, iar pentru alte 213 autoturisme a fost finalizată și înaintată 
documentația, în vederea ridicării de pe domeniul public. 

La Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori, în 2019, polițiștii locali au 
aplicat un număr de 392 sancțiuni, în valoare de 104.050 lei. Pe linia constatării faptelor cu 
caracter penal, polițiștii locali din cadrul acestui serviciu au înregistrat un număr de 109 
infracțiuni. 



 

La rândul lor, în 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități 
Comerciale şi Evidenţa Persoanelor, au aplicat un număr de 1.576 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de peste 770.000 lei. În 254 dintre cazuri, ca măsură 
complementară, s-a dispus confiscarea mărfii, produse în valoare de peste 38.000 lei (17.380    
țigarete diferite mărci, 285 litri băuturi alcoolice, 5.706 kg produse de origine animală/non-
animală (pește, carne pasăre,  icre, brânza, legume/fructe etc.), 235 buc. produse 
nealimentare (seturi chei, șosete, leviere, șurubelnițe, etc). În cazul unui număr de șapte 
operatori economici s-a dispus măsura de suspendare a activității. 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa 
Persoanelor au fost depistate 12 persoane suspecte de comiterea infracțiunii de contrabandă 
cu țigări și loviri sau alte violențe,  ocazie cu care au fost predate către I.P.J. Galați serviciul 
S.I.C.E. un număr de 11.690  țigarete de diferite mărci. 

Tot în 2019, au fost întocmite un număr de 4.643 procese verbale în urma stabilirii 
situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către SPCLEP Galați, 
persoane care aveau actul de identitate expirat sau care, la împlinirea vârstei de 14 ani, nu 
au solicitat eliberarea acestuia. 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, 
în 2019, au constatat un număr de 266 de contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare de 
peste 590.000 lei. Ca măsuri complementare, în 33 de cazuri s-a hotărât sistarea lucrărilor, 
în 238 situații s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar în 
alte 22 cazuri oamenii legii au luat decizia desființării construcţiilor executate ilegal şi 
aducerea terenului, proprietatea Municipiului Galaţi, la starea iniţială. 

În cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează 
în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991 au fost întocmite 
un număr de 235 procese verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: 
sistarea lucrărilor – în 2 cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire 
– în 64 cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea 
Municipiului Galați la starea inițială – 58 cazuri. 

În 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul 
Stradal au constatat 35 fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile art. 24, 
lit. a şi b din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără 
autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la 
imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi 
nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin 
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

Un număr de 273 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 200.000 lei, au 
aplicat în 2019 polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului. Abaterile 
constatate au fost pentru: neîncheierea contractelor cu operatorul autorizat pentru preluarea 
deşeurilor rezultate din amenajări interioare; depozitarea materialelor de construcţii pe 
domeniul public; neîncheierea contractelor de salubrizare cu operatorul autorizat; 
neîncheierea contractelor pentru preluarea deşeurilor de altă natură; desfăşurarea 
activităţilor gospodăreşti pe domeniul public; amplasare pe domeniul public de adăposturi 
pentru creşterea animalelor; deteriorarea spaţiului verde prin depozitare de deşeuri sau 
materiale de orice fel; spălat auto pe domeniul public; depozitare/abandonare deşeuri; etc. 

În 12 situații polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au luat 
măsura desființării unor construcții ridicate pe spațiul verde, iar în două cazuri, măsura 
suspendării activității la doi operatori economici. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


