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            Bilanț trimestrul I 

În primul trimestru al anului 2021, polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați au aplicat peste 
7.000 de sancțiuni contravenționale în sumă de aproximativ 1.500.000 lei, precum și 3.900 puncte 
penaliare. Tot în cele trei luni de activitate au fost constatate și 50 de fapte cu caracter penal. 

În primele trei luni ale anului 2021, pe componenta de Ordine Publică, polițiștii din cadrul 
celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat peste 5.000 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora 
depășind suma de 840.000 lei. Tot în primul trimestru au fost constatate în flagrant un număr de 23 
fapte cu caracter penal.  

Pentru perioada analizată, cele mai multe amenzi au fost date în baza Legii 55/2020 -  (peste 
3.100). Polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală au mai aplicat sancțiuni la: Legea 61/1991 - (682), 
HCL 260/2018 - (644), Legea 349/2002 - (58), OUG 195/2002 - (550), etc. 

La Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori, în primele trei luni ale anului 2021, 
cu ocazia activităților desfășurate pe raza municipiului, polițiștii locali au constatat un număr de 129 
de contravenții iar valoarea amenzilor s-a ridicat la peste 50.000 lei. De asemenea, polițiștii locali din 
cadrul Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori au constatat un număr de 18 infracțiuni. În 
această perioadă au fost identificate/dispersate/sancționate un număr de 52 de grupuri de 
contravenienți, fiind legitimate un număr de 517 persoane.  

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, în primele trei luni ale anului 2021, 
au constatat şi aplicat aproximativ 1.500 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora depășind suma 
de 400.000 lei. Ponderea contravenţiilor constatate şi aplicate de polițiștii din cadrul Serviciului 
Siguranță Rutieră o reprezintă cele la regimul circulaţiei pe drumurile publice, respectiv OUG nr. 
195/2002 (1.369 sancțiuni). 

În perioada analizată polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat în 
flagrant patru fapte cu caracter penal. 

La rândul lor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul 
Stradal, în perioada ianuarie – martie 2021, au constatat un număr de 34 de contravenţii şi au aplicat 
amenzi în sumă totală de 42.000 lei. Respectând prevederile legale, au fost dispuse și următoarele 
măsuri complementare: sistarea lucrărilor – în 4 cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei 
de construire – în 32 cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului 
proprietatea municipiului Galaţi la starea iniţială – în 2 cazuri. Deasemenea, 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 48 procese verbale de 
constatare prin care, în 31 dintre cazuri s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de 
construire, iar în alte 3 cazuri, desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului 
proprietatea Municipiului Galați la starea inițială. 



 

Tot în primul trimestru al anului 2021 au fost constatate 5 fapte ce constituie infracţiuni în 
conformitate cu prevederile din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de 
construcţii fără autorizaţie 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. 

La Serviciului de Protecție a Mediului, polițiștii locali au aplicat, în primele trei luni ale 
anului, un număr de 66 de sancțiuni contravenționale, în sumă de 49.400 lei. Agenții acestei structuri 
operative au aplicat sancțiuni contravenționale pentru: depozitare/abandonare deşeuri – 40; 
neîncheierea contractului de salubrizare cu operatorul autorizat – 10; tăieri neautorizate de arbori – 
4; etc. 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat un număr 
total de 203 contravenţii în valoare de peste 70.000 lei. În cazul acestei structuri, cele mai multe 
sancțiuni contravenționale, au fost aplicate în baza HCL 260/2018 - (134 amenzi). În unele cazuri s-
a dispus măsura complementară de ridicare a mărfii, în vederea confiscării. Este vorba despre 3.280 
de țigarete diferite mărci, valoarea totală estimată fiind de 2.460 lei. 

În cazul a doi operatori economici s-a dispus măsura suspendării activității. 
În perioada analizată, Serviciul Bază De Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a 

înregistrat 917 sesizări telefonice, 127 dintre ele vizând tulburarea liniştii publice. Urmează abaterile 
pe linie de legislație rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar în număr de 195 şi parcări 
neregulamentare în număr de 153. Baza de date a fost utilizată în 4.853 cazuri, 3.941 pentru verificări 
persoane şi 912 verificări autoturisme. Prin aplicația “City App” dispeceratul Poliției Locale a fost 
sesizat într-un număr de 84 cazuri. 

Tot referitor la activitatea Poliției Locale Galați, în primul trimestru al anului 2021, au fost 
îndeplinite actele procedurale de citare a unui număr de 55 persoane, urmare a solicitărilor formulate 
de către Judecătoria Galați, Judecătoria Iași, Judecătoria Suceava și Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Iași. Totodată, au fost întocmite actele procedurale și executate efectiv la termen 
la un număr de 90 mandate de aducere, emise de Judecătoria Galați.  

 
“În primele trei luni ale anul 2021, constatăm o intensificare a activităților preventive, 

îndeosebi în ceea ce privește combaterea infectării cu noul coronavirus, sub conducerea operațională 
a Poliției Naționale și în cooperare cu structurile MAI locale. Concomitent, am desfășurat activitățile 
specifice poliției locale, în domeniile siguranță publică, circulație rutieră, controlul activităților 
comerciale, disciplina în construcții și protecția mediului. 

 În perioada analizată, am constatat o scădere a numărului de sesizări din partea cetățenilor și 
o reducere a numărului de sancțiuni la Legea nr. 61/1991, privind ordinea și liniștea publică, toate 
acestea fiind strâns legate de interdicția circulației pe timp de noapte și restricțiilor din zona 
comercială, îndeosebi a barurilor, teraselor și restaurantelor. 

 De asemenea, a scăzut și numărul grupurilor de tineri depistate, care de regulă tulburau 
ordinea și liniștea publică, în special pe timpul serii și nopții. 

În perioada de referință nu au fost constatate cazuri grave de tulburare a ordinii și liniștii 
publice sau alte situații care să pună în pericol siguranța publică, astfel că putem concluziona că, în 
municipiul Galați activitatea de prevenire și prezența în teren a polițiștilor locali și-au atins scopul”, 
a declarat Petrică Hahui – director general, Poliția Locală Galați. 


