ÎN PERIOADA I ÎN PERIOADA IANUARIE IULIE 2020
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 - Legea Poliției Locale.
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;
− Disciplina în construcții și afișaj stradal;
− Protecția mediului;
− Evidența persoanei;
− Alte domenii: - Dispecerat și monitorizare video, juridic;
- Resurse umane, financiar – contabilitate, juridic;
- Administrativ, audit, control intern, relații publice;
- Intervenție rapidă și transport valori, organizare misiuni.
♦ Asigurarea şi menţinerea unui climat de siguranţă publică al
cetățeanului, prevenirea săvârşirii de fapte contravenționale cu
impact negativ în planul normalității civice;
♦ Asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza
municipiului Galaţi și sprijinirea tuturor acţiunilor organizate de
Primăria Municipiului Galați;
♦ Desfășurarea de acțiuni de prevenire a răspândirii și limitare a
infectării cu virusul Covid-19;
♦ Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de
construire sau desființare și dispunerea măsurilor de intrare în
legalitate;
♦ Verificarea sesizărilor cetățenilor privind nerespectarea normelor
legale de protecție a mediului și gospodărire a localităților și luarea
măsurilor legale;
♦ Respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului
stradal, activităților comerciale, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români.
− Identificarea 1 lucrărilor de construcții executate fără

♦ Punerea în executare a prevederilor legale, 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;
♦ Cooperarea între instituțiile publice cu atribuții în domeniul ordinii și
siguranței publice la nivelul unității administrativ – teritoriale.

Programul de măsuri pentru anul 2020 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 2019/2020”;
Planul de măsuri „Siguranța în trafic 2020”;
Planul de măsuri „Siguranța în școli 2019/2020”;
Planul de măsuri „Siguranța elevilor în zonele adiacente instituțiilor de învățământ
2020/2021”;
Planul de măsuri „Estival 2020”;
Planul de măsuri „Grupuri de cartier”;
Planul de măsuri „Respectarea normelor rutiere 2020”;
Planul de măsuri „Gospodărirea Municipiului Galați”;
Planul de măsuri privind modul de gestionare a deșeurilor municipale generate de
către operatorii economici de pe raza teritorială a municipiului Galați;
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;
Planul de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine publică și siguranță rutieră
în zonele de promenadă, pe perioada instituirii stării de alertă;
Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării/îmbolnăvirii cu
COVID-19.

În perioada instituirii STĂRII DE URGENȚĂ și a STĂRII DE
ALERTĂ, Poliția Locală Galați a desfășurat activități specifice sub conducerea
operațională a I.P.J. Galați, practic de la 15.03.2020 și până în prezent.
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II. PRINCIPALELE REZULTATE ALE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI,
OBȚINUTE ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2020, COMPARATIV CU
REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2019
SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE PRINCIPALE

MĂSURI COMPLEMENTARE INSTITUITE CA URMARE A CONSTATĂRILOR

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate de către polițiștii locali pentru încălcarea
prevederilor următoarelor legi și acte normative: Legea nr. 61/1991 - 3675; Legea nr. 12/1990 – 137;
Legea nr. 349/2002 – 429; Legea nr. 50/1991 – 145; Legea nr. 24/2007 – 21; Legea nr. 55/2020 – 495; Legea
211/2011 – 6; O.U.G. nr. 195/2002 – 5472; O.U.G. nr. 195/2005 – 16; O.U.G. nr. 97/2005 – 19; O.U.G. nr.
1/1999 – 1826; O.U.G. nr. 99/2000 – 38; H.C.L. nr. 335/2014 – 13; H.C.L. nr. 316/2019 – 47; H.C.L. nr.

260/2018 – 3547; alte acte normative – 266.
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LG. 61/1991
Lg. 12/1990

3675

3547

47

Lg. 339/2002

13

145

1826

38
19

Lg. 50/1991

137

6
6

5472

429

21

Lg. 24/2007
Lg. 55/2020
Lg. 211/2011

495

OUG 195/2002
OUG 195/2002

3

FAPTE INFRACȚIONALE DESCOPERITE ÎN FLAGRANT
(PE GENURI DE FAPTE) = 155/252 (-61,5%)

PERSOANE SUSPECTE DEPISTATE = 1387/2081 (-66,6%)
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III. PRINCIPALELE PLANURI DE MĂSURI IMPLEMENTATE LA NIVELUL
POLIȚIEI LOCALE GALAȚI

• asigurarea pazei și supravegherii obiectivului încredințat, menținerea ordinii și liniștii publice,
interzicerea accesului în incintă a altor persoane;
• verificarea respectării de către persoanele cazate a măsurilor de ordine interioară și de
carantinare, semnalarea către dispeceratul Poliției Locale Galați a problemelor ridicate de către
persoanele cazate, în vederea informării organelor abilitate să le soluționeze.

• 10.716 verificări persoane izolate și/sau carantinate la domiciliu, din care 120 persoane lipseau
de la domiciliu astfel: 43 persoane erau autoizolate în altă parte decât unde au declarat; 58
persoane nu respectau măsurile stabilite fiind sancționate cu amendă în valoare totală de 91.400
lei; 18 persoane nu au fost găsite la domiciliu (adresă incorectă, lipsă date de identificare etc.).

• 4.449 verificări de autoturisme în filtrele de control organizate;
• 5.403 verificări mijloace de transport în comun (respectarea măsurii distanțării sociale,
obligativitatea portului măștii de protecție);
• activități de restricționare a traficului rutier pe str. Moruzzi, între str. Dogăriei și Vasile Lupu
și pe str. Oltenița, pentru facilitarea accesului autospecialelor sanitare către Spitalul C.F.R..

• acțiuni punctuale privind respectarea măsurilor stabilite prin ordonanțele militare în echipe mixte
cu angajați ai M.A.I.. în zonele aglomerate, în piețele agroalimentare, în mijloacele de transport
în comun și în zonele de promenadă.

• 448 de verificări, efectuate împreună cu reprezentanți ai S.A.M., referitoare la respectarea
măsurilor întreprinse la nivelul municipiului, după cum urmează: asociații de proprietari - 309;
conducătorii de taxi - 72; S.C. Transurb S.A. - 37; Administrația Piețelor Agroalimentare - 9;
spitale - 6; Serviciul Public Ecosal – 4; alte locații - 11.

REZULTATE OBȚINUTE:
STAREA DE
URGENȚĂ

STAREA DE
ALERTĂ

Sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea
ordonanțelor militare → 1.550
Valoare amenzi contravenționale → 2.201.960 lei
Sancțiuni contravenționale aplicate → 1.066, pentru:
• nerespectarea obligativității purtării măștii de protecție = 746
• nerespectarea măsurilor distanțării sociale = 192
• neamenajarea habitaclului taxiului cu folie despărțitoare = 42
• alte fapte = 86
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 Acțiuni pe diferite artere rutiere pentru identificarea și sancționarea
conducătorilor auto care opresc/staționează neregulamentar sau pătrund
pe anumite sectoare de drum unde accesul este interzis;
 Acțiuni pentru identificarea autoturismelor parcate pe spațiul verde;
 dispozitive ce au avut ca scop combaterea răspândirii virusului SARSCOV2;
 Acțiuni pentru identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
domeniul public/privat al Municipiului Galați;
 Acțiuni privind identificarea autovehiculelor expuse spre vânzare pe
domeniul public;
 Dispozitive instituite pentru fluidizarea traficului rutier pe sectoare de
drum unde se executau lucrări la carosabil, toaletări etc..

REZULTATE OBȚINUTE
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

131 acțiuni punctuale cu forțe
sporite în diverse cartiere
pentru
prevenirea
și
combaterea
faptelor
de
tulburarea a liniștii publice,
consumului de etnobotanice,
băuturi alcoolice etc.

41 acțiuni punctuale în zona
campusului
studențesc,
piețelor, parcărilor, pentru
identificarea persoanelor care
deranjează ordinea publică,
murdăresc domeniul public.

46 acțiuni de verificare și
monitorizare ale parcurilor,
zonelor de promenadă, pentru
identificarea și sancționarea
persoanelor care distrug
mobilierul urban, murdăresc
statuile etc.

REZULTATE OBȚINUTE

, pentru:
tulburarea liniștii publice/injurii → 227
curățenia localității → 131

provocare de scandal → 18
consum alcool pe domeniul public →310

fumat în loc de joacă pentru copii → 16

încălcarea ordonanțelor militare → 15

din
care:
consum de substanțe interzise→ 10
distrugere → 2
tâlhărie → 1
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PLANUL „GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI GALAȚI”

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 Acțiuni pentru depistarea și luarea măsurilor legale asupra persoanelor care distrug
mobilierul urban, elementele spațiilor de joacă etc.;
 Verificări pentru identificarea și sancționarea pers. fizice/juridice care depozitează
deșeuri de orice natură pe domeniul public;
 Verificări pentru identificarea și sancționarea pers. fizice/juridice care deteriorează
spațiul verde;
 Acțiuni pentru identificarea persoanelor care dețin/cresc animale fără respectarea
normelor de igienă;
 Acțiuni pentru identificarea și sancționarea celor care murdăresc clădirile, mobilierul
urban, statuile.

REZULTATE OBȚINUTE

Sancțiuni contravenționale:
1.099, în valoare de: 417.100 lei

aruncare/abandonare/depozitare
deșeuri – 712

afectare spațiu verde – 234

deținere/creștere animale fără
respectarea normelor de igienă - 135

distrugere mobilier urban/spațiu de
joacă – 10
scriere/desenare
fără drept – 8
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IV. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, PAZĂ OBIECTIVE ȘI TRANSPORT
VALORI
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, demonstrațiilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive și religioase;
Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
conviețuirea socială și pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
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 polițiști din cadrul Poliției 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 27 polițiști locali operativi
și 2 autoturisme de serviciu;
 Secția 2 Poliție Locală – situată pe str. Energiei nr. 5, bl. 10A, cu un efectiv de 25 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. 24, cu un efectiv de 24 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: 124;
 Total autoturisme de serviciu pe linie de ordine publică: 10;
 Total patrule mobile/pedestre pe 24 h: 30-36.
REZULTATE PRINCIPALE OBȚINUTE
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EXEMPLE SEMNIFICATIVE
În contextul gestionării cazurilor de infecție cu COVID-19, polițiștii locali din cadrul secțiilor
de poliție locală au acționat și au efectuat verificări privind persoanele aflate în izolare la
domiciliu, fiind întocmite 7.500 procese - verbale la fața locului, documentele fiind predate secțiilor
de poliție din cadrul I.P.J. Galați. Pentru nerespectarea măsurii izolării la domiciliu au fost aplicate
32 sancțiuni contravenționale, iar persoanele care nu au respectat aceste măsuri au fost carantinate în
centre specializate. De asemenea, polițiștii locali au executat misiuni de verificare a mijloacelor
de transport în comun, a zonelor de promenadă, cât și cele intens circulate, avându-se în vedere
respectarea măsurilor de distanțare socială și portul regulamentar al măștii de protecție. Urmare a
acestor activități polițiștii locali au aplicat un număr de 648 sancțiuni contravenționale, iar alte 296
persoane au fost avertizate verbal. Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine privind
carantinarea instituționalizată la mai multe centre din municipiul Galați.
În perioada analizată polițiștii locali au acționat pentru prevenirea și combaterea
infracționalității stradale. Astfel, au fost depistate diverse persoane care distrugeau băncile
amplasate pe domeniul public, coșurile de gunoi de pe Faleza Inferioară, geamurile refugiilor
stațiilor Transurb sau alte elemente de mobilier urban. De asemenea, au fost identificați doi
indivizi care au furat dintr-un parc mai multe materiale feroase (țevi diverse și o plasa metalică
de gard), altul care a sustras o pubelă (aparținând S.C. Ecosal S.A.) ce conținea material
antiderapant, cât și persoane care au sustras capace de canalizare, punând astfel în pericol circulația
vehiculelor și a pietonilor. În urma unei sesizări venită prin dispecerat polițiștii locali au depistat două
persoane care sustrăgeau material lemnos din curtea Liceului de Marină, alta a fost depistată în
flagrant în timp ce, prin lovituri repetate, a distrus oglinda unui autovehicul, iar alte două persoane
au fost identificate sustrăgând prin efracție dintr-un autoturism mai multe electronice. În alt caz
polițiștii locali au fost sesizați că o persoană a pătruns în interiorul unei societăți comerciale și a
sustras mai multe bunuri, persoana în cauză fiind identificată, iar prejudiciul recuperat.
În toate aceste cazuri au fost întocmite actele procedurale, iar persoanele în cauză au fost
predate lucrătorilor Poliției Naționale, în vederea continuării cercetărilor.
Ca urmare a desfășurării activităților pe linie rutieră, polițiștii locali au depistat 5 (cinci)
conducători auto care emanau halenă alcoolică. De fiecare dată s-a solicitat sprijin lucrătorilor din
cadrul Biroului Rutier al I.P.J. Galați, care au procedat la testarea conducătorilor auto cu aparatul
etilotest, reieșind că se aflau la volan sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate.
Totodată, în urma unor activități specifice, polițiștii locali au identificat o altă persoană care conducea
autoturismul fără să dețină permis de conducere.
Și în aceste cazuri s-au întocmit actele procedurale, persoanele în cauză fiind predate
organelor cu atribuțiuni de poliție judiciară în vederea luării măsurilor legale.
SIGURANȚĂ RUTIERĂ, DIRIJARE TRAFIC AUTO ȘI PIETONAL
 Se realizează în principal prin Serviciul de Siguranță Rutieră, cu un efectiv de 27 polițiști locali
operativi;
 Patrulele acționează în uniforma 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 7 autoturisme de serviciu;
 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, manifestări cultural – artistice, sportive, religioase;
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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.
REZULTATE PRINCIPALE OBȚINUTE
*Acțiuni preventive, de dirijare/deviere a traficului rutier, pietonal,
alte activități
→ 966
*Dispozitive de menținere a ordinii și liniștii publice,
cu prilejul diferitelor evenimente
→ 829
*Contravenții constatate
→ 4.065
*Valoarea sancțiunilor aplicate
→1.248.118 lei
*Puncte penalizare aplicate
→ 7.535
*Fapte cu caracter penal constatate și declinate
Poliției Naționale
→ 11
*Somații de ridicare a autoturismelor abandonate
→ 222
*Întocmirea documentației privind autovehiculele
abandonate pe domeniul public sau fără stăpân
→ 93
*Sesizări primite de la cetățeni sau instituții și soluționate →255

EXEMPLE SEMNIFICATIVE
Respectarea reglementărilor privind circulația rutieră a fost monitorizată de către echipajele de
poliție locală rutiere, care au desfășurat acțiuni cu efective proprii, cât și în parteneriat cu
personal din Poliția Română sau organizate de către administratorul drumului public.
Efectivele structurii au desfășurat activități specifice în zonele și locurile stabilite în Planurile
de măsuri „Siguranța în trafic” și „Hibernal 2019 - 2020”, ocazii cu care au fost luate măsuri legale
conform competențelor stabilite. Având în vedere perioada de pandemie existentă, polițiștii locali
au desfășurat activități de restricționare a traficului rutier pe str. Moruzzi, între str. Dogăriei și
Vasile Lupu și pe str. Oltenița, pentru facilitarea accesului autospecialelor sanitare către Spitalul
C.F.R..
În perioada analizată, pe lângă faptele contravenționale identificate, polițiștii locali din cadrul
Serviciului Siguranță Rutieră au constatat în flagrant mai multe fapte cu caracter penal, printre
care: conducerea autovehiculului fără a deține permis de conducere, conducerea autovehiculului sub
influența băuturilor alcoolice, consum de etnobotanice, agresiuni și alte violențe.
În situațiile identificate au fost întocmite actele procedurale, iar persoanele în cauză au fost
predate lucrătorilor Poliției Naționale, în vederea continuării cercetărilor.
În ceea ce privește activitatea polițiștilor locali ce desfășoară activități pe linia Legii nr.
421/2002, ce reglementează situația juridică a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul
public/privat al municipiului Galați, au fost verificate 492 de autoturisme, aplicate pe parbriz în
vederea înștiințării proprietarilor 370 de somații, iar 137 de autoturisme au fost predate către Primăria
Municipiului Galați în vederea ridicării de pe domeniul public.
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INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI TRANSPORT VALORI
 Structura serviciului este alcătuită din 27 posturi de execuție și un post de șef serviciu. Polițiștii
locali sunt constituiți în 4 grupe special antrenate 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, polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și
Transport Valori își desfășoară permanent activitățile de pregătire teoretică, tehnico - tactică și
fizică într-un cadru organizat, în săli de antrenament dotate cu aparatura necesară, în vederea
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 acționează cu un auto blindat destinat
pentru aceste operațiuni.
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 OBȚINUTE
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EXEMPLE SEMNIFICATIVE
În perioada de referință polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport
Valori au acționat în zonele identificate ca fiind periculoase ale orașului, în vederea depistării
persoanelor și grupurilor din cartiere predispuse la tulburarea ordinii și liniștii publice.
De asemenea, polițiștii locali au acționat pentru prevenirea și combaterea furtului din
buzunare, prevenirea și descurajarea vânzării și consumului de substanțe interzise, precum și
pentru identificarea persoanelor care distrug mobilierul din mijloacele de transport în comun.
Astfel, în urma activităților desfășurate, au fost constatate 48 de fapte de natură penală, majoritatea
fiind infracțiuni legate de consumul sau vânzarea de etnobotanice.
În aceste cazuri au fost întocmite actele procedurale care, împreună cu obiectele delict au
fost predate Serviciului B.C.C.O. din cadrul I.P.J. Galați, în vederea continuării cercetărilor.
Totodată, polițiștii locali desemnați din cadrul structurii au desfășurat activități pe linia
executării mandatelor de aducere în colaborare cu polițiștii locali din cadrul Serviciului Organizare
Misiuni și Control Acces.
De asemenea, echipajele de intervenție au asigurat măsuri de ordine și siguranță publică pe
raza municipiului Galați privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.
Nu în ultimul rând efectivele structurii au desfășurat zilnic activități de pază și transport
valori.

CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR
COMERCIALE,
EVIDENȚA
PERSOANELOR, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJUL STRADAL ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI

V.

CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR
 Se realizează prin personalul Serviciului Control Activități Comerciale (9 polițiști locali) și
Biroul Evidența Persoanelor (5 polițiști locali), constituiți în patrule mobile și având în dotare 4
autoturisme de serviciu în stare bună de funcționare.
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;
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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 OBȚINUTE
*Controale pentru verificarea legalității activităților comerciale desfășurate de
către persoane fizice și juridice
→ 984
*Fapte cu caracter contravențional constatate
→ 465
*Valoare amenzi contravenționale aplicate
→ 330.100 lei
*Sancțiuni contravenționale complementare
→ 12
(suspendarea activității unui operator economic)
*Valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscării
→ 19.558 lei
din care:
- țigări
→ 2.540 buc.
- alcool
→72 litri
- produse alimentare
→ 3.235 kg
- produse nealimentare
→ 246 kg

*Fapte cu caracter penal constatate
→4
*Sesizări primite de la cetățeni și soluționate
→ 99
*Procese-verbale întocmite cu ocazia stabilirii
situației persoanelor pe numele cărora au fost
emise invitații de către S.P.C.L.E.P. Galați
→ 2866
*Afișări ale proceselor-verbale
la domiciliile
EXEMPLE
SEMNIFICATIVE:
contravenienților
→ 316
*Alte activități de evidență a persoanelor
→39

La nivelul structurii au fost organizate 15 Planuri de acțiune cu efective mărite și au fost
puse în aplicare 8 Planuri de măsuri prin care s-a urmărit verificarea legalității activităților
comerciale desfășurate de către persoanele fizice și juridice pe raza municipiului Galați, în piețe,
complexe comerciale sau alte zone publice, accent punându-se pe prevenirea și protejarea
populației împotriva transmiterii și infectării cu COVID-19.
Totodată, au fost desfășurate activități pentru identificarea agenților economici care nu dețin
acordul de funcţionare al autorităţii administrației publice locale sau a celor care nu deţin autorizaţia
de alimentaţie publică și au fost identificați comercianţii care ofereau spre vânzare mărfuri fără acte
de provenienţă, produsele fiind ridicate în vederea confiscării, iar comercianţii sancţionaţi.
La nivelul structurii au fost primite spre rezolvare un număr total de 99 sesizări fiind transmise
către alte instituții (P.M.G., D.N.A., S.I.C.E., A.P.A., U.N.P.F.R. etc.) 31 adrese cu răspunsuri și
informări.
În urma verificărilor desfășurate, pe lângă faptele de natură contravențională constatate,
polițiștii locali au depistat o persoană suspectă de comiterea infracțiunii de contrabandă, ocazie
cu care au fost predate către I.P.J. Galați, S.I.C.E. un număr de 740 țigarete de diferite mărci.
De asemenea, polițiștii locali au depistat o persoană suspectă de comiterea infracțiunii de
tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și două persoane suspecte de comiterea infracțiunii
de evaziune fiscală, în acest sens fiind întocmite actele procedurale și predate lucrătorilor Poliției
Naționale, în vederea continuării cercetărilor.
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Pe linia evidenței persoanelor au fost întocmite procese-verbale în urma stabilirii situației
persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către S.P.C.L.E.P. Galați, respectiv persoane
care aveau actul de identitate expirat sau care la împlinirea vârstei de 14 ani nu au solicitat eliberarea
acestuia.
DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
 Activitățile specifice au fost realizate de către personalul Serviciului Disciplina în Construcții
și Afișajul Stradal compus din 10 funcționari publici (9 polițiști locali de execuție și un șef de
serviciu). Polițiștii locali își desfășoară activitatea în cadrul a 5 patrule mobile, toți fiind specializați
în acest domeniu.
 Există o bună colaborare instituțională cu Primăria Municipiului Galați-Instituția Arhitect Șef
cât și cu Inspectoratul Județean în Construcții Galați. Cele două autoturisme din dotare asigură
deplasările în teren pentru exercitarea în bune condiții a atribuțiilor prevăzute de lege.
Atribuții specifice principale:
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;
Verifică și soluționează sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în
domeniul disciplinei în construcții.
REZULTATE PRINCIPALE OBȚINUTE
‣Acțiuni pentru verificarea legalității și respectării
disciplinei în construcții și a afișajului stradal → 4
‣Fapte cu caracter contravențional constatate → 145
‣Valoare amenzi contravenționale aplicate → 168.000 lei

Sancțiuni contravenționale complementare → 368

‣Fapte cu caracter penal constatate
(Legea nr. 50/1991)
‣Sesizări primite de la cetățeni și soluționate

→ 21
→ 708
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EXEMPLE SEMNIFICATIVE
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal s-au deplasat
permanent în teren și au urmărit modul de respectare de către persoanele fizice sau juridice a
prevederilor Legii nr. 50/1991, actualizată. Pentru soluționarea sesizărilor și petițiilor primite pe
adresa Poliției Locale Galați s-au desfășurat constant activități specifice de verificare a legalității
executării lucrărilor de construcții fiind efectuate verificări la imobilele unde au fost executate
lucrări de construcții pentru care au fost emise, în lunile decembrie 2019 și ianuarie - mai 2020,
certificate de urbanism pentru intrare în legalitate.
Pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate amenzi contravenționale în cuantum
de 168.000 lei și s-au dispus, prin procesele-verbale de constatare, măsuri complementare de sistare
a lucrărilor, intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire sau desființarea
construcțiilor executate ilegal și aducerea terenului proprietate a municipiului Galați la starea inițială.
Constatările de natură penală au vizat, în special, prevederile art. 24, lit. a și b, din Legea
nr. 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcție fără autorizație de
construire sau fără respectarea prevederilor autorizației de construire la imobilele aflate în
zonele istorice de referință stabilite prin H.C.L. nr. 63/2015, precum și nerespectarea măsurii
complementare de sistare a lucrărilor de construcții dispusă prin procesul-verbal de constatare și
sancționare a contravențiilor.
PROTECȚIA MEDIULUI

 Activitățile specifice au fost realizate de către personalul Serviciului de Protecție a Mediului
format din 8 funcționari publici (7 polițiști locali și un șef serviciu cu funcție de comandă) dotați cu
două autoturisme de serviciu care asigură nevoile operative de deplasare și verificări în teren.
Atribuții specifice principale:
Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și
depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
Supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative
pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;
Sesizează autoritățile și instituțiile publice competente despre cazurile de nerespectare a
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; participă la acțiunile de combatere
a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; verifică
asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea
zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice sesizările cetățenilor privind
nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de
gospodărire a localității;
Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuțiilor prevăzute și stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

16

REZULTATE PRINCIPALE OBȚINUTE

EXEMPLE SEMNIFICATIVE
Principalele constatări ale poliţiştilor locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au scos
în evidență nerespectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului de către unele
persoane fizice sau juridice. Activitățile s-au desfășurat cu precădere în baza Planului de măsuri
„Gospodărirea Municipiului 2020”.
Astfel, în urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul serviciului au constatat un număr
total de 161 contravenții săvârșite atât de persoane fizice, cât și de agenți economici pentru
următoarele fapte: depozitare/abandonare/aruncare de deșeuri (65); ocuparea nelegitimă a spațiului
verde (12); neîncheierea contractului de salubrizare cu operatorul autorizat (17); parcare auto pe
spațiul verde (5); tăieri ilegale de arbori/arbuști (8); creșterea animalelor și păsărilor în zone
neautorizate (6); neasigurarea curățeniei în incintele proprii (5); ardere deșeuri (4); deversare ape
menajere pe domeniul public (4); nerealizarea procolectării selective a deșeurilor generate din
activitate (2); săvârșirea de fapte obscene în public (2); nerespectarea măsurilor luate de organele de
ordine în vederea limitării îmbolnăvirii cu COVID-19 (2); alte fapte (29).
Totodată, la nivelul structurii au fost înregistrate și rezolvate un număr total de 278 sesizări
referitoare la încălcarea legalității în domeniul protecției mediului.

VI. DISPECERAT, BAZĂ DE DATE, MONITORIZARE VIDEO

 Serviciul Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video reprezintă principala structură de
coordonare și sprijin a activităților structurilor operative din cadrul Poliției Locale Galați, având
ca rol gestionarea mijloacelor de supraveghere existente, a sistemului GPS și verificarea sesizărilor
prin aplicația City App.
 Structura serviciului este formată din 12 posturi de execuție și 2 de conducere. Pentru
derularea activităților zilnice, polițiștii locali din cadrul serviciului au la dispoziție două birouri de
lucru, respectiv Biroul Dispecerat și Biroul Monitorizare Video, dotate cu tehnică specifică pentru
sprijinirea în bune condiții a echipelor din teren.
 Dispeceratul Poliției Locale Galați gestionează un sistem de supraveghere video care
monitorizează permanent perimetrul instituției prin 17 camere exterioare.
 A fost implementat sistemul de supraveghere, control și intervenție prin GPS, practic toate
echipajele Poliției Locale Galați sunt dirijate și monitorizate prin acest sistem.
 Apelarea prin numărul scurt „955” este eficientă, iar o parte din sesizările prin „112” se
dirijează către Poliția Locală Galați.
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REZULTATE PRINCIPALE ÎNREGISTRATE

Tulburarea liniștii publice:
Abateri la legislația rutieră:
Încălcare ordonanțe militare:
Consum alcool/scandal:

Execuție lucrări stradale:

Verificări
persoane:
Verificări auto:

Acțiuni operative PLG:
Acțiuni operative PLG
Covid - 19
Imagini predate altor
structuri:

Provocare de scandal:
Comerț stradal:

Alte acțiuni:

Sprijin acordat alte instituții:
Altele:

VII. SERVICIUL ORGANIZARE MISIUNI ȘI CONTROL ACCES

 Serviciul Organizare Misiuni și Control Acces are prevăzut în organigramă un număr de 16
polițiști locali și un post de șef serviciu. Polițiștii locali pun în executare mandatele de aducere și
citațiile emise de instanțe sau organele judiciare, aplică prevederile legale privind accesul în sediul
Poliției Locale Galați, asigură măsuri de ordine și siguranță în incinta instituției;
 La nivelul structurii sunt întocmite planuri de măsuri în baza cărora se desfășoară
anumite activități în care sunt angrenate efective de polițiști locali din cadrul Secțiilor nr. 1-5
Poliție Locală;
 Din data de 17 martie 2020 s-a realizat raportarea zilnică către Poliția Municipiului Galați
a efectivelor de polițiști locali planificați să efectueze activități specifice pe timpul aplicării stării de
urgență/alertă respectiv paza locațiilor persoanelor carantinate, verificarea la domiciliu a
persoanelor aflate în izolare, conform datelor primite de la D.S.P. Galați.
REZULTATE PRINCIPALE ÎNREGISTRATE
⁂ punerea în executare a 74 mandate de aducere emise de Judecătoria Galați;
⁂13 fapte cu caracter contravențional constatate, în valoare de 67.300 lei;

⁂ participarea ca reprezentant al Poliției Locale Galați în cadrul echipei D.A.S. pentru soluționarea a
5 cazuri de violență domestică, în bază H.C.L. nr. 492/2019);
⁂ 38 de acțiuni preventive organizate împreună cu cadre medicale din cadrul P.M.G.-S.A.M. și
întocmirea a 426 procese-verbale de verificare a respectării măsurilor dispuse prin Hotărârea nr. 2 a
Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
⁂ întocmirea a 277 răspunsuri, comunicări sau informări către diverse instituții publice/societăți
urmare a unor solicitări;
⁂ participarea online la întâlnirea organizată de Fundația Vier Pfoten Internațional & Asociația Animal
Society, având ca obiectiv identificarea și punerea de acord asupra soluțiilor privind câinii fără stăpân
din Galați și realizarea unui plan de acțiune comun.
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VIII. PRIORITĂȚI ALE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI PENTRU
PERIOADA OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2020
Continuarea îndeplinirii întocmai a sarcinilor încredințate Poliției Locale Galați și
desfășurarea activităților în sistem integrat cu celelalte forțe cu atribuții de ordine publică, sub
directa coordonare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, pentru
combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19.
Gestionarea situațiilor privind grupurile de contravenienți din cartiere, care tulbură ordinea
și liniștea publică, precum și monitorizarea zonelor din preajma cluburilor unde se pot comite
acte de violență, consum de băuturi alcoolice și substanțe interzise, prin PROGRAMUL DE
MĂSURI „GRUPURI DE CARTIER 2020”.
Protejarea mobilierului urban în zonele de agrement și a mijloacelor de transport în
comun, stațiilor BUS, respectarea normelor privind curățenia localității (scrierea sau
desenarea cu graffiti, aruncarea deșeurilor de orice natură pe domeniul public, necolectarea
dejecțiilor provenite de la animalele de companie, deteriorarea spațiului verde etc.), prin
PROGRAMUL DE MĂSURI „GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI 2020”.
Continuarea acțiunilor privind asigurarea siguranței elevilor și a personalului didactic în
zona adiacentă unităților de învățământ și activități specifice privind combaterea
absenteismului și abandonului școlar, precum și crearea unui climat de siguranță
corespunzător, prin PROGRAMUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN ȘCOLI 2020”.
Continuarea acțiunilor specifice privind fluidizarea circulației rutiere și combaterii
parcărilor neregulamentare prin PROGRAMUL DE MĂSURI „SIGURANȚA ÎN
TRAFIC 2020”.
Pregătirea cadrului necesar derulării PROGRAMULUI DE MĂSURI „HIBERNAL
2020”, adaptat la măsurile din Planul pentru starea de urgență și starea de alertă.
Extinderea și operaționalizarea sistemului de supraveghere și monitorizare video în
locuri și aglomerări de populație, zone criminogene, intersecții etc., în vederea verificării în
timp operativ a tuturor sesizărilor cetățenilor prin 955, CITY APP și DISPECERAT.
Derularea unui program de măsuri pentru prevenirea și combaterea parcărilor
neregulamentare pe banda destinată bicicliștilor, precum și pe tronsoanele de
trotuare/esplanade nou reabilitate.

DIRECTOR GENERAL,
PETRICĂ HAHUI
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