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Două acțiuni de amploare s-au derulat în acest final de săptămână pe raza secțiilor de poliție 
locală 1 și 5. Oamenii legii au avut în vedere menținerea unui climat de ordine și siguranță 
publică în rândul cetățenilor pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale. 
 
67 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 23.000 lei, au aplicat 
polițiștii locali în cadrul unui plan de măsuri care a urmărit: identificarea grupurilor de 
persoane care tulbură ordinea şi liniştea publică sau care se dedau la activităţi ce pot provoca 
scandal; sancționarea persoanelor care consumă băuturi alcoolice pe domeniul public; 
identificarea și sancționarea persoanelor care nu respectă normele legale privind curățenia 
localității (aruncarea cojilor de semințe, ambalajelor pe domeniul public etc.); combaterea 
și prevenirea distrugerii mobilierului urban sau a elementelor de joacă pentru copii; 
prevenirea și combaterea faptelor de natură penală (consum/comercializare substanțe 
psihotrope, fapte produse cu violență). 
 
31 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 (consum 
de băuturi alcoolice pe domeniul public, nesupravegherea minorilor, etc.). De asemnea, un 
număr de 24 de amezi au fost date pentru încălcarea prevederilor HCL 260/2018, privind 
murdărirea domeniului public. 
 
Tot în cadrul acestei acțiuni, polițiștii locali de pe raza Secției nr. 1, l-au depistat pe numitul 
A.C., în vârstă de 23 ani, din Galați, care la vederea organelor de poliție a abandonat un 
pliculeț din plastic ce conținea o substanța vegetala mărunțita de culoare verzui-maronie. În 
acest caz, au fost întocmite actele procedurale, urmând ca împreună cu pliculețul conținând 
substanța sa fie înmânate lucrătorilor B.C.C.O., în vederea continuării cercetărilor. 
 
Reamintim că, săptămâna trecută doua asemenea acțiuni s-au desfășurat pe raza de 
competență a secțiilor de poliție locală 2 și 3. La momentul respectiv, oamenii legii au aplicat 
un număr de 53 de sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 
și a HCL 260. 
 
Video: 
https://www.transfernow.net/files/?utm_source=0l9Z2T092020&utm_medium=d8324
5&utm_content=en 


