EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELOR
OBȚINUTE DE POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI ÎN TRIMESTRUL I/2018

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIȚIEI LOCALE GALAȚI.
Poliția Locală Galați este forță complementară de ordine și siguranță publică, înființată prin
H.C.L. nr. 173/11.04.2011, în baza Legii nr. 155/2010.
Este instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, care își desfășoară
activitatea în următoarele domenii:
• Ordine și siguranță publică, pază a bunurilor;
• Siguranță rutieră și dirijare trafic;
• Control activități comerciale;
• Protecția mediului;
• Disciplina în construcții și afișajul stradal;
• Evidența persoanei;
• Alte domenii:
- Dispecerat și monitorizare video;
- Resurse umane și financiar – contabilitate;
- Administrativ, audit și control intern;
- Intervenție rapidă și transport valori.
Direcții de acțiune:
− siguranța cetățeanului în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă
Publică al Poliţiei Locale Galaţi, precum și asigurarea climatului de ordine publică cu ocazia
mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative;
− asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza municipiului Galaţi și
prezența la manifestările organizate de Primăria Municipiului Galați;
− identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau
desființare;
− verificarea sesizărilor cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a
mediului și gospodărire a localităților;
− respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal, activităților
comerciale, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
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Obiective propuse:
− cooperarea între instituțiile publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice
la nivelul unității administrativ – teritoriale;
− 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;
− creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin apărarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanei, precum și a proprietății publice și private;
− îmbunătățirea activității de menținere a ordinii și liniștii publice prin soluționarea
sesizărilor venite din partea cetățenilor municipiului Galați.
− consolidarea rolului Poliției Locale Galați de partener important al instituțiilor de aplicare
a legii în unitatea administrativ – teritorială Galați.
Planuri generale:
Programul de măsuri pentru anul 2018 al Poliției Locale Galați;
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Galaţi;
Planul Realizării Capacității Operaționale Necesare Gestionării Situațiilor Speciale
sau de Criză din Domeniul de Competență al Poliției Locale Galați;
Planul de măsuri „Hibernal 2017 - 2018”;
Planul de măsuri „Mărțișor 2018”
Planul de măsuri „Parcarea 2018”;
Planul de măsuri „Siguranța rutieră 2018”;
Planul de măsuri „Galați, un oraș curat 2018”;
Planul de măsuri „Deșeuri municipale”;
Planul de măsuri „Siguranța în școli 2018”.

II. REZULTATELE PRINCIPALE ALE
GALAȚI, CUMULATE – TRIMESTRUL I/2018.
FAPTE CONTRAVENȚIONALE ► 6452
VALOARE AMENZI ► 942940 lei
VALOARE BUNURI CONFISCATE ► 16502 lei
SUSPENDARE ACTIVITĂȚI SOCIETATE ► 1
SISTARE LUCRĂRI ĐE CONSTRUCȚII ► 16
INTRARE ÎN LEGALITATE ► 66
DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ►11
CONTRAVENȚII PE GENURI:
Legea nr. 61/1991►1180
Legea nr. 12/1990, modificată ►101
Legea nr. 349/2002► 153
Legea nr. 50/1991► 59
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Legea nr. 211/2011► 3
H.G. nr. 348/2004►19
O.U.G. nr. 195/2002, republicată►1202
O.U.G. nr. 195/2005, republicată►341
O.U.G. nr. 99/2000► 9
O.G. nr. 97/2005► 47
H.C.L. nr. 79/2002►1821
H.C.L. nr. 307/2006, modificat► 521
H.C.L. nr. 335/2014► 13
H.C.L. nr. 425/2011► 50
Alte acte normative► 32
FAPTE CU CARACTER PENAL PE GENURI: 119
Furturi: ►13
Tâlhărie: ►2
Lovire sau alte violențe: ►2
Distrugere: ►2
Contrabandă: ► 6
Înșelăciune: ► 1

Legea nr. 126/1995 regimul materiilor explozive: ► 1
Etnobotanice (Legea nr. 143/2000): ►33
Portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase (art. 372 C.P.): ►2
Conducere fără permis: ►2
Executarea lucrărilor de construcție fără autorizație (Legea nr. 50/1991): ►7
Alte genuri: ► 2
CERȘETORI, MINORI NESUPRAVEGHEAȚI DEPISTAȚI ► 162
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTATE ȘI INTERNATE ►93

III. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ.
Atribuții specifice principale în domeniul de referință ale secțiilor de poliție locală:
• Mențin ordinea publică în proximitatea unităților de învățământ, a unităților sanitare, în
zonele comerciale și de agrement, parcuri, precum și în alte locuri stabilite prin Planul de ordine
și siguranță publică al unității administrativ – teritoriale;
• Acționează pentru identificarea și încredințarea autorităților competente a cerșetorilor, a
copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor
fără adăpost;
• Participă împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii și liniștii publice cu
ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive și
religioase;
• Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
conviețuirea socială, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență, pentru încălcarea
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legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși și programul de gestionare al câinilor
fără stâpân;
• Participă alături de forțele ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică
pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale, precum și pentru menținerea,
asigurarea și restabilirea ordinii publice.
ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL GALAȚI:
• Se realizează prin polițiști locali din cadrul celor 5 secții de poliție locală;
• Serviciul permanent, continuu, dinamic, în trei schimburi;
• Personal înarmat, în uniformă;
• Patrule mobile și pedestre, în medie 10 – 13 patrule pe schimb;
• Patrule mixte cu Poliția Transporturi Galați;
• Asigură la toate cele 5 secții program cu publicul, primire sesizări, petiții și audiențe;
• Secția 1 Poliție Locală – situată pe str. Traian nr. 63, cu un efectiv de 24 polițiști locali
operativi și 2 autoturisme de serviciu;
• Secția 2 Poliție Locală – situată pe str. Energiei nr. 5, bl. 10A, cu un efectiv de 26 polițiști
locali operativi și 2 autoturisme de serviciu;
• Secția 3 Poliție Locală – situată pe B-dul Dunărea nr. 44, bl. B7, cu un efectiv de 24
polițiști locali operativi și 2 autoturisme de serviciu;
• Secția 4 Poliție Locală – situată pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, cu un efectiv de 27
polițiști locali operativi și 2 autoturisme de serviciu;
• Secția 5 Poliție Locală – situată pe str. Traian nr. 63, cu un efectiv de 24 polițiști locali
operativi și 2 autoturisme de serviciu;
• Total polițiști locali de ordine publică: 125;
• Total autoturisme de serviciu pe linie de ordine publică: 10;
• Total patrule mobile/pedestre pe 24h: 30 - 36.
REZULTATE PRINCIPALE ȘI INDICATORI DE EFICIENȚĂ LA SECȚIILE DE
POLIȚIE LOCALĂ 1 - 5.
• Contravenții constatate: 3329
• Valoare sancțiuni aplicate: 309880 lei
• Bunuri confiscate: 59 pachete țigări de proveniență Republica Moldova‚ 60
recipiente băuturi alcoolice, 80 kg produse alimentare, 10 piese de îmbrăcăminte, patru
pliculețe etnobotanice
• Valoare bunuri confiscate: 4230 lei
• Fapte cu caracter penal constatate: 34
• Cerșetori, persoane fără adăpost, minori lipsiți de supraveghere depistați și
internați: 225
• Sesizări primite de la cetățeni și rezolvate: 213
• Acțiuni de menținere a ordinii publice și alte acțiuni cu caracter preventiv
organizate: 104
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EXEMPLE SEMNIFICATIVE:
Polițiștii locali din cadrul Secțiilor de Poliție Locală 1-5 au desfășurat activități specifice în
zonele și locurile stabilite în Planul de măsuri „Hibernal 2017 - 2018”, Planul de măsuri
„Siguranța 2018” și Planul de măsuri „Parcarea 2018”, precum și în baza unor planuri de
acțiune având drept scop asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de: Bobotează, inaugurarea
„Monumentului Apărătorilor orașului Galați 07 – 09 ianuarie 2018”, târgul „Sărbătoarea
Primăverii” organizat în Piața Centrală, examenul de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale „Bacalaureat 2018”, în cadrul unor dispozitive la hramul lăcașurilor de cult din zona de
competență, gala de kickboxing „Colosseum tournament – Battle of Danubius”, meciul de hochei
„C.S.M. Dunărea Galați – A.S.C. Corona Brașov și cele prilejuite de campionatul internațional de
hochei pe gheață pentru juniori U-18 „Carpathian Junior Hochei League”. De asemenea, polițiștii
locali au asigurat fluidizarea traficului rutier în zone stabilite conform Planului de măsuri
pentru Creșterea Gradului de Disciplină Rutieră în municipiul Galați, precum și de menținere
a unui climat de ordine și siguranță în rândul participanților la traficul rutier și pietonal în
perioada în care au avut loc fenomene meteo extreme (viscol, căderi abundente de zăpadă, etc.).
Periodic, au avut loc acțiuni privind identificarea și internarea persoanelor fără adăpost în centre
specializate.
În baza Protocolului de colaborare încheiat cu S.C. Transurb S.A. și conform
Planurilor de măsuri întocmite de conducerea instituției, polițiștii locali au acționat împreună cu
lucrătorii acestei societăți pe raza secției pentru depistarea călătorilor frauduloși sau care
săvârșesc fapte antisociale. Conform Protocolului de colaborare încheiat cu Inspectoratul
Școlar Județean Galați, polițiștii locali au luat măsuri în zona instituțiilor de învățământ pentru
asigurarea unui climat de ordine și siguranță, privind prevenirea absenteismului școlar,
combaterea fumatului în incinta instituțiilor de învățământ, precum și combaterea delicvnței
juvenile în apropierea școlilor. De asemenea, polițiștii locali au acordat sprijin echipelor
Serviciului Ecarisaj din cadrul S.C. Ecosal S.A, care au acționat în vederea depistării, ridicării și
adăpostirii câinilor comunitari agresivi în centre specializate. Prioritară este și colaborarea cu
Poliția Municipiului Galați, Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, pentru stoparea
fenomenului infracțional și contravențional, astfel încât cetățenii Municipiului Galați să se simtă
în siguranță. Totodată, lucrătorii secțiilor de poliție locală au aplicat sancțiuni contravenționale în
domeniile de competență și au întocmit actele procedurale unor persoane care au săvârșit fapte de
natură penală.

IV. SIGURANȚĂ
PIETONAL.

RUTIERĂ,

DIRIJARE

TRAFIC

AUTO

ȘI

Serviciul de Siguranță Rutieră are prevăzut în organigramă un număr de 33 polițiști locali,
schema de personal fiind ocupată în prezent cu 28 de polițiști locali.
• Patrulele acționează în uniformă specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, în patrule
mobile, permanent, în trei schimburi a câte 3 patrule pe schimb, în medie 8 – 10 patrule la 24 h,
având în dotare 8 autoturisme de serviciu.
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• Echipajele rutiere participă atât la acțiuni proprii, cât și la acțiunile organizate de
structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public.
Atribuții specifice principale în domeniul de referință:
• asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule;
• asigură împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române măsurile de circulație
ocazionate de adunări publice, mitinguri, demonstrații, manifestări cultural – artistice, sportive,
religioase etc.;
• asigură în cazul accidentelor soldate cu victime paza locului acestor accidente și ia
primele măsuri ce se impun;
• constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor
legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, masa maximă
admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, încălcarea normelor rutiere de către pietoni,
bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală etc.;
• sprijină structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în
cazul transporturilor speciale și a celor agabaritice;
• aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate
pe domeniul public/privat al unității administrativ – teritoriale.
REZULTATE PRINCIPALE:
• Contravenții constatate: Total 1679, Valoare: 428.070 lei;
- O.U.G. nr. 195/2002: 1561
- Legea nr. 61/1991: 27
- H.C.L. nr. 425/2011: 59
- H.C.L. nr. 307/2006: 26
- H.C.L. nr. 79/2002: 4
- H.C.L. nr. 335/2014: 1
- O.G. 97/2005: 1
• Infracțiuni constatate: 4;
• Interogări în baza de date: 1610;
• Autoturisme abandonate: Total 83;
- Somații ridicare autoturisme: 66
- Notificări: 13
- Proceduri finalizate și înaintate către Primăria Municipiului Galați: 36
EXEMPLE SEMNIFICATIVE:
Activitățile pe linie rutieră s-au derulat în baza unui număr de 8 planuri de măsuri și
acțiune privind fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate ale Municipiului Galați, după
cum urmează:
- activitățile religioase din data de 06.01.2018 prilejuite de Bobotează;
- sărbătoarea Unirii din data de 24.01.2018;
- meciurile de hochei organizate la Patinoarul Galați în data de 15-16.02.2018;
- Gala KickBoxing organizată la Patinoarul Galați în data de 23.02..2018;
- „Parcarea 2018”;
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- Planul de măsuri pentru Disciplinarea Conducătorilor Auto și a Pietonilor derulat în
comun cu Poliția municipiului Galați în vederea creșterii gradului de disciplină în rândul
conducătorilor auto.
S-a acționat în zona instituțiilor de învățământ, precum şi cu ocazia celor 368 dispozitive
instituite la solicitarea S.C. Gospodărire Urbană S.A., S.C. Ecosal S.A., S.C. Apă Canal S.A.,
pentru asfaltare, avarii, toaletare copaci, etc.. În baza Protocolului încheiat cu Inspectoratul Școlar
Galați, în data de 20.03.2018 au fost organizate activități de legislație rutieră la școala gimnazială
„Mihai Eminescu” în colaborare cu Secția nr. 1 Poliție Locală. În cadrul acțiunilor derulate în
baza Planului de măsuri pentru Disciplinarea Conducătorilor Auto și a Pietonilor, în
cooperare cu Poliția Română, Biroul Rutier din cadrul municipiului Galați au fost aplicate 183 de
sancțiuni în valoare de 49300 lei, 174 din acestea fiind conform O.U.G. nr. 195/2002 modificată.
În cadrul acțiunilor derulate în primul trimestru al anului 2018, în baza Planului de măsuri
„Parcarea 2018”, au fost aplicate 213 sancțiuni în valoare totală de 50420 lei. Polițiștii locali
din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat în flagrant mai multe infracțiuni, după cum
urmează: un conducător auto ce conducea autoturismul având permisul de conducere anulat, un
conducător auto ce nu deținea permis de conducere pentru categoria de autoturism pe care o
conducea, un conducător auto ce deținea în portiera stângă față a autoturismului două cartușe cu
focos, funcționale, un grup de persoane ce oferea spre vânzare cartoane de țigarete ce conțineau
polistiren. În toate situațiile, după întocmirea actelor procedurale, făptuitorii cât și obiectele corp
delict, au fost predate secțiilor de poliție competente teritorial sau Biroului Rutier din cadrul
Poliției Municipiului Galați, pentru continuarea cercetarilor.
Activitatea de informare, cooperare și relații publice
În domeniul siguranței rutiere s-au încheiat protocoale și planuri de cooperare cu S.C.
Gospodărire Urbană S.A., S.C. Ecosal S.A., S.C. Apă Canal S.A., Inspectoratul Școlar Galați,
precum și cu Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi. Săptămânal a
fost comunicată sinteza activității serviciului către Biroul Relații Publice, Registratură și Arhivă,
pentru a putea fi apoi mediatizată în mass-media.

V. INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI TRANSPORT VALORI.
Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori are prevăzut în organigramă un număr
de 32 polițiști locali, schema de personal fiind ocupată în prezent cu 27 de polițiști locali și un
post de șef de serviciu. Luptătorii sunt constituiți în 4 grupe de polițiști special antrenați să
intervină în cele mai dificile situații, fiind echipați cu uniforme specifice și beneficiind de dotări
adecvate. Pentru îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor de serviciu, luptătorii din cadrul
Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori își desfașoară permanent activitățile de
pregătire teoretică, tehnico – tactică și fizică într – un cadru organizat, în săli de antrenament
dotate cu aparatura necesară dezvoltării aptitudinilor tehnice și fizice.
• Desfășoară activități permanent în teren cu 6 autovehicule specializate, în două schimburi,
cu câte 6 polițiști locali.
• Pentru transport valori polițiștii special antrenați acționează cu un auto blindat special
pentru aceste operațiuni.
7

Atribuții specifice principale:
• Acordă sprijin polițiștilor locali pentru imobilizarea și conducerea la sediul Poliției Locale
sau la secțiile de poliție din municipiul Galați a persoanelor care refuză legitimarea, au comis
fapte penale, persoane care se manifestă violent și nu se supun măsurilor polițienești;
• Intervine în cazul ultragierii polițiștilor locali și constată contravenții și infracțiuni potrivit
competențelor;
• Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Galați, din instituțiile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
• Participă la asigurarea ordinii și liniștii publice în cooperare cu alte organe abilitate cu
ocazia unor manifestații cultural – artistice, religioase și sportive, organizate la nivel local;
• Asigură, în condițiile legii, paza transporturilor bunurilor și valorilor aparținând
municipiului Galați.
REZULTATE PRINCIPALE:
• Petiții, sesizări, reclamații, cereri primite: 1; soluționate: 1;
• Persoane legitimate: Total 582;
• Grupuri destrămate: 52;
• Grupuri avertizate verbal și dispersate: 251;
• Grupuri infracționale depistate: 4;
- Număr membri: 15
- Număr persoane predate: 15
• Grupuri sancționate contravențional: 5;
- Număr membri: 17
- Sancționați contravențional: 15
• Persoane internate: 7;
• Contravenții constatate: Total 28, Valoare: 7990 lei;
- Legea nr. 61/1991: 25
- H.C.L. nr. 79/2002: 3
• Infracțiuni constatate: Total 23;
- Substanțe interzise: 21
- Furt: 1
- Loviri și alte violențe: 1
• Bunuri confiscate: 1 buc. Spray vopsea;
• Intervenții la evenimente și sprijin acordat: 17;
• Acțiuni organizate: 9;
• Acțiuni pază și transport valori: 118.
EXEMPLE SEMNIFICATIVE:
Paleta activităților polițiștilor locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport
Valori a avut un spectru larg desfășurându-se 6 acțiuni organizate împreună cu celelalte structuri
din cadrul Poliției Locale Galați și reprezentanți ai Primăriei. Serviciul Intervenție Rapidă și
Transport Valori a inițiat și pus în aplicare 3 planuri de acțiune în zona instituțiilor de
învățământ, mijloacelor de transport în comun, și zonele cu risc criminogen de pe raza
municipiului Galați, care au avut drept scop următoarele:
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- identificarea persoanelor care săvârșec fapte ilicite și luarea de măsuri legale;
- identificarea și îndepărtarea persoanelor care nu își justifică prezența în zona instituțiilor
de învățământ;
- prevenirea și descurajarea săvârșirii de fapte ilicite;
- prevenirea și descurajarea vânzării cât și consumului de substanțe interzise;
- prevenirea și combaterea furtului din buzunare.
Pentru derularea activităților zilnice, atunci când s-au desfășurat acțiuni și operațiuni
specifice structurii, s-au primit solicitări prin dispeceratul instituției, în cadrul planurilor de
măsuri și acțiuni s-a acordat sprijin colegilor din cadrul instituției, agenților de la Poliția
Națională, precum și reprezentanților Primăriei Municipiului Galați sau S.C. Transurb S.A.
Spectrul abordat în cadrul acțiunilor întreprinse a fost diversificat, intervenind în cazuri de:
tulburarea liniștii și ordinii publice, manifestații publice, manifestații sportive, în cadrul acțiunilor
tematice pe lângă unitățile de învățământ, mijloace de transport în comun, în zona cartierelor de
locuit, de fiecare dată restabilind liniștea și siguranța cetățenilor municipiului Galați.
Colaborarea cu unitățile școlare în cadrul Programului „Violența în Școli” a condus la
posibilitatea de prevenire a anumitor fapte antisociale și aducerea la cunoștința elevilor a
pericolului major reprezentat de agresiunea fizică, cauzele acesteia, sau consumul de substanțe
interzise.
Ca exemple concrete din activitatea echipajelor de intervenție rapidă menționăm:
- în data de 01.03.2018 pe strada Traian Vuia, zona blocului Z2 a fost depistată o persoană
care avea asupra sa un plic transparent din plastic în care se afla substanță vegetală mărunțită de
culoare verzuie. În baza informațiilor oferite de către persoana depistată echipajul de intervenție
s-a deplasat la blocul K6 de pe aceeași stradă, unde a depistat trei persoane de sex masculin care
consumau băuturi alcoolice, una din ele încercând să ascundă un pachet de țigarete în cutia de
gaze. În urma verificărilor făcute, în pachetul de țigări s-au găsit 55 de pliculețe cu substanță
vegetală mărunțită. Au fost întocmite actele procedurale, urmând ca bunurile găsite să fie predate
organelor de cercetare;
- în data de 09.03.2018, în jurul orelor 0115, echipajul de intervenție rapidă a fost sesizat de
către dispecerul de serviciu că o persoană a fost agresată de trei indivizi în scara blocului PR4. În
urma patrulării în cartierele Micro 20 și Micro 21, echipajul a depistat în foarte scurt timp trei
persoane care prezentau urme de sânge pe mâini. Au fost întocmite actele procedurale și
persoanele suspecte au fost predate la Secția nr. 3 Poliție în vedrea continuării cercetărilor.
Activitatea de informare, cooperare și relații publice
Coordonarea activităților pe raza municipiului Galați, în situațiile de încălcare a legii pe
segmentul ordinii și siguranței publice implică un grad de risc crescut privind integritatea
persoanei, respectiv a celor care activează în acet domeniu. De aceea, un grad de libertate
referitor la colaborarea cu alte structuri omoloage este imperios necesară, concurând astfel la
cunoașterea situațiilor operative din teren și implicarea nemijlocită în cazul situațiilor limită.
Permanent și edificat coroborăm informații primite din teren, care ne ajută la identificarea
zonelor cu risc criminogen, și astfel suntem pregătiți pentru abordarea reală a tuturor situațiilor
ivite în desfășurarea curentă a activităților noastre. Protocoalele și planurile de cooperare
încheiate la nivelul instituției cu structuri similare din Poliție, Jardarmerie și instituții abilitate în
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domeniul ordinii și sigurantei publice, nu pot fi decât un punct de plecare într-o colaborare
benefică și de lungă durată pentru combatereea fenomenului infracțional. Sunt înaintate sinteze și
filmări cu acțiunile Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori către Biroul Relații Publice,
Registratură și Arhivă, prin intermediul căruia sunt prezentate activitațile semnificative ale
structurii.

VI. CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI EVIDENȚA
PERSOANELOR.
Controlul activităților comerciale și evidența persoanelor se realizează prin Serviciul
Control Activități Comerciale, compus dintr-un număr de 9 polițiști locali și un șef serviciu, și
Biroul Evidența Persoanelor, compus din 5 polițiști locali și un șef birou, constituiți în patrule
mobile și având în dotare 4 autoturisme de serviciu.
Atribuții specifice principale:
• acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal, a
activității comerciale în piețe, târguri și alte locuri autorizate de primar;
• cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecția
consumatorilor;
• constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
comerțul stradal, activitățile comerciale, comercializarea obiectelor cu caracter religios, orarul de
aprovizionare și funcționare al operatorilor economici, documentele de proveniență a mărfii și
afișarea prețurilor;
• verifică și soluționează petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț
desfășurate în locuri publice, cu încălcarea normelor legale;
• verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare
pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se
expun spre vânzare băuturi alcoolice sau tutun;
• cooperează 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.
REZULTATE PRINCIPALE:
• Petiții, sesizări, reclamații, cereri primite: 7; soluționate: 7;
• Adrese cu răspunsuri și informări înaintate către instituții: 17;
• Contravenții constatate: Total 415 (avertismente scrise: 139, amenzi
contravenționale: 276), Valoare: 73140 lei;
- Legea nr. 12/1990: 93
- Legea nr. 349/2002: 4
- Legea nr. 61/1991: 6
- Legea nr. 252/2003: 6
- O.U.G. nr. 97/2005: 19
- H.G. nr. 348/2004: 22
- O.G. nr. 99/2000: 9
- H.C.L. nr. 79/2002: 56
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- H.C.L. nr. 306/2006: 200
EXEMPLE SEMNIFICATIVE:
Conform Planului de Activități pentru trimestrul I al anului 2018 au fost organizate 7
acțiuni (3 în luna ianuarie, 2 în luna februarie, 2 în luna martie), prin care s-a urmărit verificarea
legalității activităților comerciale desfășurate de către persoane fizice și juridice în piețe,
complexuri comerciale și diferite zone publice.
Au fost constatate un număr total de 415 contravenții, fiind aplicate un număr de 139
avertismente scrise și 276 amenzi contravenționale în valoare totală de 73.140 lei. Măsuri
complementare dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor au
fost: în 88 cazuri ridicarea mărfii în vederea confiscării (11.360 țigarete, diferite mărci, 24 litri
băuturi alcoolice, 207 kg produse de origine animală, 1657 fire flori, 5 cântare) având o valoare
totală estimată de 12.291 lei.
Au fost depistate 5 persoane suspecte de comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări și
nerespectarea legislației privind deținerea și comercializarea materialelor pirotehnice, ocazie cu
care au fost predate către Inspectoratul Județean de Poliție Galați, Serviciul de Investigare a
Criminalităţii Economice un număr de 535 pachete de țigări de diferite mărci și către Serviciul
Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase un număr de 925 materiale pirotehnice. Au fost
efectuate un număr de 516 afișări ale proceselor – verbale la domiciliile contravenienților. Au
fost întocmite un număr de 1592 procese – verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe
numele cărora au fost emise invitații de către S.P.C.L.E.P. Galați, persoane care aveau actul de
identitate expirat sau care la împlinirea vârstei de 14 ani nu au solicitat eliberarea acestuia.
Cu titlu de exemplu, menționăm acțiunea desfășurată de polițiștii locali din cadrul
Serviciului Control Activități Comerciale în Piața Calea Basarabiei, în ziua de Florii, când au
aplicat un număr de 39 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5000 lei, 203 kg produse
alimentare (111 kg pește, 40 kg lactate) au fost ridicate în vederea confiscării, și au fost
confiscate 1180 țigarete și 6 cântare.
Activitatea de informare, cooperare și relații publice
În domeniul controlului activităților comerciale s-au încheiat contracte de colaborare cu
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galați și cu Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Galați, fiind continuată colaborarea cu Inspectoratul Județean de
Poliție Galați, S.P.C.L.E.P. Galați, Garda Națională de Mediu Galați, Administrația Piețelor
Agroalimentare Galați.
Săptămânal a fost comunicată sinteza activității serviciului către Biroul Relații Publice,
Registratură și Arhivă, cele mai importante cazuri fiind publicate în mass-media.

VII. PROTECȚIA MEDIULUI, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI
AFIȘAJUL STRADAL.
Se realizează prin Serviciul de Protecție a Mediului, compus din 7 polițiști locali, Serviciul
Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, compus din 9 polițiști locali, având în dotare 4
autoturisme de serviciu, desfășurînd activități proprii și în cooperare cu alte organe abilitate:
Instituția Arhitectului Șef, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda de Mediu.
Atribuții specifice principale:
11

• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație
de construire sau desființare, a persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor
de reparații ale părții carosabile și pietonale, respectarea normelor legale privind afișajul
publicitar, electoral, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a
activității economice;
• participă la acțiunile de demolare/dezmembrare a construcțiilor efectuate fără autorizație
pe domeniul public sau privat al unității administrativ – teritoriale, prin asigurarea protecției
perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;
• constată contravenții și aplică sancțiuni privind disciplina în domeniul autorizării
executării lucrărilor în construcții, pentru încălcarea 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;
• verifică și soluționează sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în
domeniul disciplinei în construcții;
• verifică și soluționează sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în
domeniul protecției mediului;
• verifică asigurarea salubrizării străzilor, a zonelor verzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de
pe căile de acces;
• verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoanele fizice și
juridice, potrivit legii.
REZULTATE PRINCIPALE ale Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul
Stradal:
• Sesizări, petiții, reclamații: Total 195; soluționate: 155; în lucru, în termenul legal:
40;
• Contravenții constatate: 65;
• Valoare sancțiuni aplicate: 67830 lei;
• Fapte cu caracter penal constatate: 8;
• Sistarea lucrărilor fără autorizație: 16;
• Intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire: 54;
• Desființare construcții ilegale: 6.
În cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire, dar care se încadrează în
termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de articolul 31 din Legea nr. 50/1991:
• Procese – verbale de constatare încheiate: 75;
• Intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire: 27;
• Desființare construcții ilegale: 5;
• Sesizarea instanței de judecată în conformitate cu prevederile articolului 32,
aliniatul 1 din Legea nr. 50/1991: 11;
• Sesizarea Primăriei Municipiului Galați în vederea demarării procedurii de
desființare pe cale administrativă în conformitate cu prevederile articolului 33, aliniatul 1
din Legea nr. 50/1991: 12.
12

REZULTATE PRINCIPALE ale Serviciului de Protecție a Mediului:
• Sesizări, petiții, reclamații: Total 33; soluționate: 26; în lucru, în termenul legal: 7;
• Contravenții constatate: 76;
• Valoare sancțiuni aplicate: 59400 lei;
• Desființare construcții pe spațiu verde: 2;
• Procese – verbale de constatare încheiate: 485.
EXEMPLE SEMNIFICATIVE:
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal au
executat acțiuni în vederea identificării și inventarierii extinderilor executate la parterul blocurilor
în cartierul Micro 20, au efectuat verificări comune cu reprezentanţii Primăriei Municipiului
Galaţi pentru identificarea clădirilor și terenurilor neîngrijite în vederea aplicării impozitului
majorat în anul 2017, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 112/2016. De asemenea, poliţiştii
locali, în urma verificărilor efectuate, au depistat lucrări de construcţie executate în zona de
protecție a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 63/2015, fiind
sesizate în acest sens organele de urmărire penală.
Ca exemple concrete din activitatea polițiștilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în
Construcţii şi Afişajul Stradal, menționăm:
- la solicitarea Direcției Județene pentru Cultură Galați s-au efectuat verificări la imobilul
situat în Galați, strada Mihai Bravu, nr. 33, unde s-a constatat că se execută lucrări de construcție
fără autorizație de construire în zonă de protecție a monumentelor istorice. A fost întocmit un
proces – verbal de constatare prin care s-a dispus intrarea în legalitate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Au fost sesizate organele de urmărire penală pentru stabilirea existenței sau inexistenței
elementelor constitutive ale infracțiunii.
- în urma unui articol apărut în presa scrisă locală s-au efectuat verificări la imobilul situat
pe strada Mioriței, bloc B11, unde s-a constatat că proprietarul a executat o copertină și o ușă de
acces din apartament spre domeniul public fără autorizație de construire. Drept urmare, s-a
aplicat sancțiune contravențională în valoare de 1000 lei și s-a dispus desființarea copertinei și a
ușii.
- au fost executate verificări pe terenul situat în Galați, Zona Liberă, unde s-a constatat că o
societate comercială a executat lucrări de construcții constând în edificarea unei clădiri de birouri
și vestiare fără autorizație de construire. Drept urmare, societatea a fost sancționată cu amendă
contravențională în valoare de 2000 lei și s-a dispus intrarea în legalitate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au executat 4 acțiuni de
control în cooperare cu Garda Națională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Galați. De
asemenea, au desfășurat 2 planuri de acțiune privind modul de gestionare a deșeurilor municipale
generate de către operatorii economici din municipiul Galați, precum și acțiuni privind
împrejmuirea şi rezervarea domeniului public sau distrugerea spaţiului verde.
Ca exemple concrete din activitatea polițiștilor locali din cadrul Serviciului de Protecție a
Mediului, menționăm:
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- la parterul blocului de pe strada Teleajen au fost depistate de către polițiștii locali deșeuri
provenite din amenajări interioare, autorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare
de 1000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, și
obligat să transporte materialele respective într-un centru specializat.
- în timpul activității de patrulare, polițiștii locali au constatat că o persoană a depozitat
pământ vegetal cu pietriș și deșeuri plastice în zona verde aferentă șoselei Galați – Smârdan.
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, conform
H.C.L. nr 79/2002 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea participării cetăţenilor, a
instituţiilor publice şi agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea
acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţii. În aceeași zonă a fost
depistată o altă persoană care a depozitat necontrolat, în afara locurilor special amenajate,
reziduuri rezultate din construcții, și a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de
1500 lei în conformitate cu H.C.L. nr 79/2002 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea
participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţiior economici, cu sau fără personalitate
juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţii.

VIII. DISPECERAT, BAZĂ DE DATE, MONITORIZARE VIDEO.
Structura serviciului este formată din 9 posturi de execuție și unul de conducere. Pentru
derularea activităților zilnice, polițiștii locali din cadrul serviciului au la dispoziție două birouri,
respectiv Biroul Dispecerat și Biroul Monitorizare Video, dotate cu tehnică specifică pentru
sprijinirea în bune condiții a echipelor din teren. Datorită sistemului de supraveghere video,
echipajele Poliției Locale sunt dirijate eficient către locul unde se înregistrează o activitate ilicită
și, de cele mai multe ori, cei care încalcă legea sunt prinși în flagrant. Dispeceratul Poliției Locale
Galați mai deține un sistem de supraveghere video care monitorizează non – stop perimetrul
instituției;
Au fost înregistrate 549 sesizări telefonice, dintre care 77 pentru tulburarea ordinii și
liniștii publice, 106 pentru blocarea garajelor sau parcărilor, 84 pentru parcări neregulamentare,
26 pentru construcții fără autorizație, 25 pentru acordare sprijin S.C. Transurb S.A. Galați, 30
pentru persoane fără adăpost şi cerşetori, 20 pentru depozitare moloz sau deşeuri pe domeniul
public. Baza de date a fost utilizată în 4378 de cazuri, 3670 pentru verificări persoane și 708
verificări autoturisme. Sistemul de monitorizare video a înregistrat și arhivat un număr 56 de
acțiuni operative ale Poliției Locale Galați, 46 de cazuri de cerșetorie și 15 acțiuni de sprijin
pentru lucrătorii S.C. Transurb S.A. Galați. Au mai fost arhivate 28 de accidente rutiere și s-au
predat pentru instrumentarea unor dosare de cercetare 15 materiale.
REZULTATE PRINCIPALE
Sesizări Dispecerat:
• Garaje/ parcări blocate: 106
• Parcări neregulamentare: 84
• Tulburarea liniștii publice: 77
• Persoane fără adăpost: 30
• Construcții fără autorizație: 26
• Sprijin Transurb: 25
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• Depozitare deșeuri, moloz: 20
• Comerț stradal: 17
• Curățenia localității: 16
• Arderea deșeurilor pe domeniul public: 15
• Apelare la mila trecătorilor: 14
• Parcare pe loc rezervat: 13
• Consum de băuturi alcoolice: 12
• Grătar pe domeniul public: 12
• Câini de companie în libertate: 10
• Sprijin acordat Poliției Naționale: 9
• Copaci tăiați: 8
• Capace canalizare lipsă: 6
• Gropi în asfalt: 5
• Iluminat public nefuncțional: 5
• Sprijin Primăria Municipiului Galați: 5
• Sprijin Apă Canal: 4
• Altele: 30
Total verificări: 4378
• Verificări persoane: 3670
• Verificări auto: 708
Monitorizare:
• Acțiuni ale echipelor operative rutiere ale Poliției Locale: 56
• Cerșetori: 46
• Vizionat imagini alte structuri: 30
• Accidente rutiere: 28
• Acțiuni O.P. și sprijin S.C. Transurb S.A. Galați: 15
• Predat imagini alte structuri: 15

IX. SERVICIUL ORGANIZARE MISIUNI ȘI CONTROL ACCES

Are prevăzut în organigramă un număr de 16 polițiști locali, schema de personal fiind
ocupată integral. La punctul de control acces activitatea se desfășoară în două schimburi (0600 –
1800 și 1800 – 0600), polițiștii locali legitimând toate persoanele din afara instituției și le
consemnează într-un registru special. De asemenea, autoturismele care pătrund în incinta sediului
Poliției Locale Galați sunt atent monitorizate. Ofițerii de serviciu supraveghează atent camera de
armament și distribuie zilnic armament și muniție polițiștilor locali.
În baza sportivă activitatea se desfășoară în trei schimburi (0600 – 1400, 1400 – 2200,
2200 – 0600), polițiștii locali desfășurând activitate de patrulare conform perimetrului de patrulare
înscris în carnetul postului, asigurând un climat de ordine și siguranță.
Atribuții specifice principale:
Acționează la sediul Poliției Locale Galați, strada Traian nr. 254, în vederea asigurării
măsurilor de ordine și siguranță.
REZULTATE PRINCIPALE
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La nivelul serviciului au fost întocmite planuri de măsuri și de acțiuni, iar urmare a
informațiilor primite de la secțiile de Poliție Locală sau alte servicii s-au realizat sintezele
activităților din teren:
• Sintezele pe lunile ianuarie – februarie la Planul de măsuri „Hibernal 2017 – 2018”;
• 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 pe lunile februarie și martie;
• Rapoartele cu activitatea polițiștilor locali, urmare a Planului 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 pe lunile februarie și martie;
• Planul de măsuri „Gala Colosseum Tournament – Battle of Danubius” din 23.02.2018;
• Planul de măsuri „Siguranța în școli 2018” în perioada 01.03.2018 – 30.08.2018;
• Planul de măsuri privind asigurarea curățeniei în municipiul Galați în perioada
martie – aprilie 2018;
• Planul de măsuri privind sărbătoarea Floriilor și Săptămâna Patimilor.
De asemenea, au fost concepute materiale de informare cu privire la acțiunile organizate
în vederea asigurării ordinii și liniștii publice în municipiul Galați pe perioada Sărbătorilor
Pascale, pentru ședința de dialog social din cadrul Prefecturii Galați și pentru ședința din cadrul
A.T.O.P. Galați.
Activitatea de informare, cooperare și relații publice
Serviciul Organizare Misiuni și Control Acces a elaborat și trei protocoale de colaborare cu
următoarele instituții publice: S.C. Transurb S.A. Galați, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați
și Inspectoratul Școlar Județean Galați.

X. PRIORITĂȚI ALE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI PENTRU
TRIMESTRUL II/2018.
1. Organizarea și desfășurarea de misiuni specifice în funcție de situația operativă de la
nivelul minicipiului Galați;
2. Coordonarea activităților din Planurile de măsuri „Parcarea 2018” și „Siguranța 2018”,
continuarea implementării Planului de măsuri „Galați – un oraș curat 2018” și „Siguranța în școli
2018”, implementarea Planului de măsuri „Estival 2018”;
3. Realizarea planurilor de măsuri de ordine publică și siguranță rutieră cu ocazia
evenimentelor organizate de Primăria Municipiului Galați;
4. Participarea la acțiuni comune cu polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției
Municipiului Galați;
5. Acțiuni de depistare, ridicare și adăpostire a câinilor comunitari agresivi în centre
specializate;
6. Pregătirea polițiștilor locali conform standardelor prevăzute de lege atât în plan
profesional, cât și în segmentul tragerii cu armamentul din dotare;
7. Realizarea de controale la operatorii economici ce au ca profil de activitate
bar/restaurant pentru a li se pune în vedere faptul că au obligația de a limita zgomotul generat;
8. Realizarea de controale la operatorii economici și/sau persoane fizice ce au ca profil
reparații auto, tâmplărie PVC, fabricarea de mobilă etc. și desfășoară activități în spații
neautorizate, în vederea intrării acestora în legalitate;
9. Verificarea deținerii de către comercianți a certificatelor de omologare și a verificărilor
metrologice la cântarele utilizate la vânzarea produselor;
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10. Identificarea operatorilor economici ce desfășoară activități comerciale pe raza
municipiului Galați în scopul creării unei baze de date, precum și consilierea acestora în vederea
intrării în legalitate;
11. Eradicarea comerțului ilicit cu produse din tutun și alcool în piețele agroalimentare,
precum și eradicarea vânzării produselor din tutun și alcool către minori;
12. Verificarea respectării prevederilor proiectelor tehnice de execuție în baza cărora au
fost emise autorizațiile de construire în cazul construcțiilor executate pe terenuri proprietatea
municipiului Galați ocupate în baza unor contracte de închiriere;
13. Verificarea și identificarea imobilelor aflate în stare avansată de degradare și stabilirea
stării tehnice a acestora, în vederea aplicării impozitului majorat, în conformitate cu prevederile
H.C.L. nr. 112/2016;
14. Inventarierea construcțiilor realizate pe spațiile verzi din jurul ansamblurilor
rezidențiale;
15. Realizarea de controale la operatorii economici de pe raza unității
administrativ – teritoriale a municipiului Galați, în vederea verificării modului în care aceștia
respectă prevederile H.C.L. nr. 124/2016 pentru aprobarea regulamentului de salubrizare a
municipiului Galați;
16. Colaborarea cu toate structurile/instituțiile de aplicare a legii din municipiul Galați, în
domeniul ordinii și siguranței publice.
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