Informare privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute
de Poliția Locală Galați în anul 2017

I. GENERALITĂȚI
Poliția Locală Galați, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea primarului municipiului Galați, își desfășoară activitatea 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, dispeceratul și compartimentul de 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.
Obiectivele generale ale Poliției Locale Galați constau în creșterea gradului de siguranță și protecție
pentru cetățeni prin apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, precum și a proprietății
publice și private; punerea în executare a legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei
executive ale administrației publice locale, în domeniile date spre competență; prevenirea și descoperirea
faptelor contravenționale și infracționale care afectează climatul social la nivelul unității
administrativ – teritoriale; asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza municipiului
Galaţi; prezența la manifestările organizate de Primăria Municipiului Galați, precum și participarea,
împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea climatului de ordine publică cu ocazia mitingurilor,
manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative; îmbunătățirea activității de
menținere a ordinii și liniștii publice prin soluționarea sesizărilor venite din partea cetățenilor
municipiului Galați.

II. ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ȘI DE CONSTATARE
În anul 2017, Poliția Locală Galați a desfășurat un număr de 11.749 activități preventive de
patrulare, 2.381 acțiuni și controale, precum și 1.450 intervenții la evenimente. Prin urmare, au fost
constatate 21.196 fapte contravenționale (cu 48% mai multe față de anul 2016), fiind aplicate amenzi în
valoare de 3.782.634 lei (în creștere cu 51% față de anul 2016) și confiscate bunuri în valoare de 27.969
lei (valoare mai mare cu 38% față de anul 2016).
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Creșterea numărului de sancțiunui contravenționale pe anul 2017 se explică prin implementarea la
nivelul municipiului Galați a planurilor de măsuri specifice Poliției Locale Galați și anume:
Planul de măsuri „PARCAREA 2017”;
Planul de măsuri „ESTIVAL 2017”;
Planul de măsuri „SIGURANȚA 2017”;
Planul de măsuri „HIBERNAL 2017/2018”.
De asemenea, evoluția ascendentă a constatărilor s-a datorat și desfășurării de către structurile
operative a unor acțiuni punctuale în zonele de risc, în care se săvârșesc fapte antisociale, precum și ca
urmare a reacției pozitive a cetățenilor prin sesizarea unor astfel de fapte.

III. STRUCTURA CONTRAVENȚIILOR CONSTATATE
Pe parcursul anului 2017, cele mai multe sancțiuni contravenționale au fost aplicate de către
polițiștii locali în baza H.C.L. nr. 79/2002, privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea participării
cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea
acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității (6.563), Legii nr. 614/1991, privind
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (5.362),
a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice (4.388) și H.C.L. nr. 307/2006, privind
aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție, de către
funcționarii publici din Poliția Locală Galați (3.381), așa cum reiese din următorul grafic:
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Evoluția lunară a sancțiunilor contravenționale constatate în anul 2017 comparativ cu anul 2016 se
prezintă astfel:
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IV. CONSTATAREA FAPTELOR DE NATURĂ PENALĂ
În anul 2017, principalele constatări de natură infracțională au fost în număr de 295, fiind în scădere
cu 5% față de anul 2016, persoanele identificate, documentele întocmite și bunurile ridicate/folosite la
comiterea infracțiunilor fiind predate pentru cercetări la Poliția Națională. În ceea ce privește infracțiunile
de contrabandă constatate, au fost predate autorităților competente 10.740 țigarete.
Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se prezintă astfel:
ALTE INFRACȚIUNI, 33

TÂLHĂRIE, 1

FURTURI, 34

LOVIRI ȘI ALTE VIOLENȚE, 2
DISTRUGERE, 8
LEGEA NR. 50/1991, 24
PORT ARMĂ ALBĂ, 20
ABUZ DE ÎNCREDERE, 2
LEGEA 126/1995, 12

CONTRABANDĂ, 34

CONSUM/POSESIE SUBSTANȚE
INTERZISE, 119

O.U.G. NR. 195/2002, 6
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Deși în anul 2017, faptele penale s-au aflat pe o linie ușor descendentă, ceea ce denotă că activitățile
preventive au fost eficiente, în anul 2018, trebuie acordată o atenție deosebită 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 efectuate, au fost instituite următoarele măsuri complementare (în
creștere cu 19% față de anul 2016): desființare construcții (73), intrare în legalitate (325), sistare lucrări
(62), suspendare activitatate (10), sesizarea primăriei pentru desființare (147), sesizarea instanțelor
judecătorești pentru desființare (61), somații ridicări auto (439), precum și alte activități conexe (cu o
creștere de 5% comparativ cu anul 2016), cum ar fi: întocmirea documentației pentru autovehiculele
abandonate (162), notificări auto (141), dispozitive dirijare trafic (1.003), interogări bază de date pentru
verificări persoane și auto (14.887), afișări evidența persoanei (2.423), notificări evidența persoanei
(260), invitații înmânate (6.609).
De asemenea, pe raza municipiului Galați, au fost identificate 1.722 persoane cu comportament
suspect de genul grupurilor contravenționale și infracționale, persoanelor dispărute, urmărite sau cu
mandat de aducere, cerșetori și persoane fără adăpost, înregistrându-se o creștere de 16% față de anul
2016.

V. 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, care, în anul 2017, au constatat un număr de 11.811 contravenții în valoare
de 1.256.164 lei, fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 6.358 lei.
Totodată, au fost constatate 140 fapte penale, au fost depistate și predate autorităților competente
756 persoane suspecte, fiind luate măsuri și în privința unui număr de 495 de cerșetori, persoane fără
adăpost și minori lipsiți de supravegherea ocrotitorilor legali.
La nivelul secțiilor de poliție locală, au fost gestionate Planurile de măsuri „Estival 2017” și
„Hibernal 2017/2018”, au fost organizate și efectuate 194 acțiuni de menținere a ordinii publice, precum
și alte acțiuni cu caracter preventiv.

VI. SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI DIRIJARE TRAFIC
Respectarea reglementărilor privind circulația rutieră a fost monitorizată de către echipajele de
poliție locală rutiere, care au participat atât la acțiuni proprii, cât și la acțiuni în parteneriat cu Poliția
Română sau organizate de către administratorul drumului public.
În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali au acționat în baza Planului de măsuri „Parcarea
2017”, au fost prezenți în 1.003 dispozitive instituite, au efectuat 16 acțiuni preventive pentru siguranța
traficului rutier și pietonal, 12 acțiuni de menținere a ordinii și liniștii publice, cu prilejul diferitelor
evenimente, fiind constatate 4.628 contravenții, în valoare de 1.198.430 lei și înaintate 10.120 propuneri
pentru stabilirea punctelor de penalizare. Un număr de 12 fapte cu caracter penal au fost constatate și
declinate Poliției Naționale.
Ca urmare a verificării unui număr de 473 autovehicule, au fost comunicate 439 somații, 141
notificări și întocmită documentația privind autovehiculele abandonate pe domeniul public sau fără
stăpân pentru 162 autovehicule.

VII. CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
În domeniul controlului activităților comerciale și evidenței persoanelor, 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 organizate și desfășurate 62 acțiuni proprii, 2.451
activități mixte cu alte organe de control și au cooperat cu serviciile publice comunitare de evidență a
persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu
vârstă peste 14 ani, care nu au solicitat eliberarea actului de identitate, fiind înmânate 6.414 invitații. De
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asemenea, a fost afișat la domiciliul contravenienților un număr de 1.562 procese – verbale de
contravenție.
În urma acțiunilor efectuate, au fost constatate 1.604 fapte contravenționale, valoarea amenzilor
aplicate fiind de 659.550 lei, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri (tutun, alcool, produse
alimentare și nealimentare) în valoare de 16.248 lei, a fost suspendată activitatea pentru 10 agenți
economici, fiind constate 22 fapte penale și înaintate Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în
vederea continuării cercetărilor 10.740 țigarete și 985 obiecte pirotehnice.

VIII.

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, a
persoanelor care nu respectă normelor 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.
În anul 2017, au fost soluționate 891 sesizări, în urma acestora fiind constatate 368 contravenții,
aplicate amenzi în valoare de 389.180 lei, sesizate instituția arhitectului șef în 147 cazuri și instanța de
judecată în 61 de cazuri, a fost sistată execuția a 58 lucrări executate fără autorizație, fiind desființate 54
construcții ilegale și dispusă intrarea în legalitate pentru 259 construcții neautorizate.
Totodată, au fost desfășurate 63 acțiuni principale și 4 în cooperare cu Primăria Municipiului
Galați, au fost identificate 85 spații comerciale părăsite și întocmite 80 dosare pentru desființarea
construcțiilor neautorizate. Numărul faptelor penale constatate a fost de 19.
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.
Cele mai importante acțiuni (15 proprii și 4 în colaborare cu alte organe de control) au avut în
vedere curățenia urbană și adăposturile pentru animale, deversarea apelor uzate și depozitele ilegale de
deșeuri, gestionarea deșeurilor din activitatea de spălătorie auto și reparații, activitatea depozitului
ecologic a municipiului Galați din zona Tirighina.
Prin urmare, au fost soluționate 165 sesizări, constatate 557 contravenții, aplicate avertismente în
48 cazuri și amenzi în valoare de 249.625 lei, suspendată activitatea a 2 agenți economici și desființate 3
construcții executate pe spațiul verde.

IX. PRIORITĂȚI ȘI PREVIZIUNI PENTRU ANUL 2018
Pentru anul 2018, Poliția Locală Galați a propus Primăriei Municipiului Galați realizarea unor
obiective de investiții foarte importante pentru desfășurarea activității, cum ar fi:
- Implementarea la nivelul Poliției Locale Galați a numărului scurt 955;
- Construirea unui poligon de tragere subteran la sediul Poliției Locale Galați;
- Extinderea și modernizarea Punctului de primire public și control acces al instituției;
- Dotarea Compartimentului de forță canină cu 5 câini de rasă și alocarea fondurilor necesare
întreținerii acestora;
- Dezvoltarea la nivelul instituției a unui sistem de tip „Doc Management”.
Și în anul ce urmează anticipăm o creștere a numărului de fapte contravenționale săvârșite pe raza
municipiului Galați, dat fiind gradul scăzut de conștientizare a populației municipiului Galați cu privire
la respectarea normelor de conviețuire socială, normelor legale de desfășurare a activităților comerciale,
de autorizare a executării construcțiilor și realizării afișajului stradal. De asemenea, încălcarea regulilor
rutiere pe fondul aglomerării traficului rutier și a lipsei spațiilor de parcare, creșterea cantității de deșeuri
a municipiului Galați datorată lipsei contractelor de salubrizare și depozitării deșeurilor agenților
comerciali în spații destinate populației se vor materializa în constatări de natură contravențională.
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