INFORMARE

PRIVIND ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DESFĂȘURATE DE PERSONALUL
STRUCTURILOR OPERATIVE DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE GALAȚI ÎN
VEDEREA PREVENIRII ȘI COMBATERII EFECTELOR PANDEMIEI DE
COVID-19 ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA
16.03.2020-31.12.2020

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 o 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, organizare misiuni;
- Resurse umane și financiar - contabilitate;
- Relații publice, registratură și arhivă;
- Administrativ, audit și control intern;
- Intervenție rapidă și transport valori.
II. CONDUCEREA ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PLAN OPERATIV
În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și
internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general
impunea adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu
mijloace adecvate pentru gestionarea crizei. Astfel în baza prevederilor Decretului Președintelui
României nr. 195/2020, începând cu data de 16.03.2020 s-a instituit starea de urgență (ulterior
starea de alertă) la nivelul întregii țări și în conformitate cu Anexa nr.1 - Măsuri de primă urgență
cu aplicabilitate directă, Capitolul I - Domeniul ordine publică, art.1, Poliția Locală se
subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.
Cu aceeași dată Poliția Locală Galați desfășoară activități specifice sub conducerea
operațională a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.
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III. PERSONALUL POLIȚIEI LOCALE GALAȚI ȘI ATRIBUȚIILE ACESTUIA
a) Număr total de funcționari publici încadrați în cadrul Poliției Locale Galați: 288
(din care, personal contractual = 2)
b) Numărul polițiștilor locali avuți la dispoziție și programul de lucru al acestora: 236,
după cum urmează:
Ordinea și Siguranța Publică
Se asigură de către polițiștii locali din cadrul celor 5 secții de poliție locală, respectiv;
 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.
Serviciul permanent, continuu, dinamic, în trei schimburi după următorul program:
- schimbul I (0600 - 1400);
- schimbul II (1400 - 2200);
- schimbul III (2200 - 0600).
Atribuții specifice principale:
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.
Siguranța Rutieră, Dirijarea Traficului Auto și Pietonal
Se asigură, 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 după următorul program:
- schimbul I (0700 - 1500);
- schimbul II (1400 - 2200);
- schimbul III (2200 - 0600).
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Se asigură 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:
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;
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.
Intervenția Rapidă și Transportul Valorilor
Se asigură de către efectivele Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori cu un efectiv
de 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 după următorul program:
- schimbul I - 0630 - 1830;
- schimbul II -1830 - 0630.
Pentru transport valori polițiștii acționează cu un auto blindat special 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;
Intervin în cazul ultragierii polițiștilor locali și constată contravenții și infracțiuni în flagrant
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.
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 operative.
Program de lucru, în două schimburi:
- schimbul I - (0700-1500);
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- schimbul II - (1200-2000).
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.
Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal
Activitățile specifice sunt 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. Program de lucru: zilnic (de luni până vineri)- 0800-1600.
Se colaborează instituțional 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.
Protecția Mediului
Activitățile specifice sunt realizate de către personalul Serviciului de Protecție a Mediului
format din 8 funcționari publici (7 polițiști locali și un șef serviciu) dotați cu două autoturisme de
serviciu care asigură nevoile operative de deplasare și verificări în teren.
Program de lucru: zilnic (de luni până vineri) - 0700-1500.
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;
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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.
Baza de Date, Dispecerat, 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.
Program de lucru, în două schimburi:
- schimbul I - (0800-2000);
- schimbul II - (2000-0800).
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.
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. Are atribuțiuni de coordonare a activității secțiilor de
poliție locală iar la nivelul structurii sunt întocmite planuri de acțiuni sau măsuri în baza cărora se
desfășoară anumite activități în care sunt angrenate efective de polițiști locali din cadrul Secțiilor
nr. 1-5 Poliție Locală.
Polițiștii locali pun totodată în executare și 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.
Program de lucru:
- pentru personalul cu program de 8 ore: zilnic 0730-1600 (de luni până joi), 0730-1330
(vineri).
- pentru personalul care asigură accesul în instituție:
- schimbul I - (0600-1800);
- schimbul II - (1800- 0600).
Începând cu data de 17 martie 2020 Serviciul Organizare Misiuni și Control Acces a asigurat
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..
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c) Misiunile ori activitățile încredințate efectivelor de poliție locală în perioada
analizată
Polițiștii locali din structurile operative au desfășurat activități specifice, zilnic fiind folosiți
cu prioritate:
• în activitățile de organizare a dispozitivelor specifice pentru verificarea respectării
obligației persoanelor izolate, carantinate sau internate de a nu părăsi locul unde au fost plasate;
• pentru realizarea activităților curente din domeniul ordinii publice, respectiv pentru
menținerea ordinii și siguranței publice în zona de responsabilitate comună;
• pentru impunerea măsurilor temporare de restricționare a accesului pe drumurile publice în
anumite zone sau intervale orare, inclusiv în ceea ce privește asigurarea siguranței și fluenței
circulației rutiere;
• în alte activități stabilite în sarcina Poliției Române pe durata stării de urgență și stării de
alertă în baza legislației și dispozițiilor de linie.
Pentru respectarea prevederilor legale impuse de situația pandemiei, concomitent cu
verificările privind respectarea măsurii de autoizolare, polițiștii locali au desfășurat și alte
activități. Prin urmare s-au efectuat verificări privind:
• respectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și
limitarea tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor;
• identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care nu respectă măsura
distanțării sociale, prin circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane, care nu
aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
• identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care nu respectă
obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale,
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
• identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care nu respectă măsura
restricționării accesului în spațiile de joacă pentru copii amplasate pe domeniul public, conform
prevederilor Hotărârii nr.13/15.05.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Galați.
Urmare a publicării Ordonanțelor Militare polițiștii locali au primit atribuții specifice și
au desfășurat totodată următoarele activități:
• identificarea persoanelor care circulau în afara locuinței/gospodăriei, fără a avea declarația
pe propria răspundere;
• identificarea persoanelor care nu respectau măsura distanțării sociale;
• identificarea persoanelor cu vârsta peste 65 ani care circulau în afara locuinței/gospodăriei,
în afara intervalului orar permis;
• identificarea persoanelor care circulau în afara locuinței/gospodăriei după ora 2200, (în
afara intervalului orar permis) fără a avea un motiv pertinent și fără declarația pe propria
răspundere;
• identificarea și evidența persoanelor fără adăpost, precum și adăpostirea lor la C.U.P.A.
Urmare a acestor verificări, a fost aplicat un număr de 4.888 sancțiuni contravenționale,
respectiv 3.499 pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 și 1.389 pentru nerespectarea
prevederilor O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.
Personalul instituției a acționat pe toată raza municipiului Galați, cu precădere în zonele
aglomerate, îndeosebi în piețele agroalimentare, cât și în zonele de promenadă (Faleza Superioară,
Faleza Inferioară, Grădina Publică, alte parcuri) cât și în mijloacele de transport în comun.
S-au efectuat zilnic acțiuni în mijloacele de transport în comun, ocazie cu care 18.565
mijloace de transport în comun au fost supuse verificărilor. A fost sancționat contravențional, cu
acest prilej, un număr de 821 călători descoperiți că nu purtau mască de protecție individuală.
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Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale și Biroului Evidența
Persoanelor au acționat cu forțe proprii sau în comun cu personal din cadrul structurilor de ordine
publică, cu precădere în piețele agroalimentare cât și la societățile de transport în regim taxi și
unitățile de alimentație publică. Pe timpul acestor verificări au fost aplicate 161 sancțiuni
contravenționale (din care 61 au fost avertismente), în valoare totală de 64.600 lei.
Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică și situația epidemiologică
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Poliției Locale Galați i-a fost repartizat
un număr de 16 locații pe raza municipiului Galați, unde au fost adăpostite 1092 persoane
carantinate, astfel: Hotel Sport - 154 persoane; Bloc M11 - 128 persoane; Baza Sportivă
Siderurgistul - 51 persoane; Pensiunea Jolie II - 27 persoane; Hotel Ghedin (bloc Crizantema) - 65
persoane; Baza de Cantonament ,,Oțelul” - 58 persoane; Patinoarul Artificial ,,Dunărea” - 58
persoane; Vox Gab (Cina) - 151 persoane; Vila Bordeaux - 28 persoane; Pensiunea Jolie I - 29
persoane; Hotel White House - 60 persoane; Pensiunea Casa Majestic - 37 persoane; Complexul
Sportiv Arena de Box ,,Vasile Lehăduș” - 72 persoane; Complexul Azar - 66 persoane; Centrul de
plasament nr. 3 -108 persoane; Hotel Alex – (rezervă) .
Polițiștii locali din cadrul structurilor operative, sus enunțate, au desfășurat activități în
fiecare dintre aceste locații, sarcinile profesionale încredințate acestora fiind:
 asigurarea pazei și supravegherii obiectivului încredințat;
 menținerea ordinii și liniștii publice de către cei carantinați în aceste centre cât și în zona
adiacentă a obiectivului;
 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;
 interzicerea accesului în incintă a altor persoane;
 interzicerea contactului fizic al persoanelor cazate cu alte persoane din exterior în
momentul primirii/predării unor pachete;
 asigurarea preluării gunoiului menajer de către instituțiile abilitate.
c) Activități specifice achetelor epidemiologice
Conform art. 16 din Hotărârea nr. 2/10.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Galați, polițiștii locali din cadrul Serviciului Organizare Misiuni și Control Acces
împreună cu reprezentanți ai Serviciului de Asistență Medicală, au efectuat verificări privind
respectarea măsurilor întreprinse la nivelul municipiului Galați, adoptate prin prezenta hotărâre.
În perioada 13.03 - 14.05.2020 a fost întocmit un număr de 448 procese - verbale de
verificare, după cum urmează:
• Asociații de proprietari - 309;
• Conducătorii mijloacelor de transport în regim de taxi - 72;
• S.C. Transurb S.A. - 37;
• Administrația Piețelor Agroalimentare - 9;
• Spitale (Spitalul de Psihiatrie, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul de Urgență
pentru Copii) - 6;
• Fundația Sportul Gălățean - 4;
•Serviciul Public Ecosal - 4;
•Centrele rezidențiale și Căminele de bătrâni (din subordinea Primăriei) - 3;
•Teatrul Dramatic Fani Tardini - 1;
•Teatrul Muzical - 1;
•Teatrul Gulliver - 1;
• Club Sportiv Municipal Galați - 1
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În baza solicitării Poliției Municipiului Galați, ca urmare a epidemiei cu COVID - 19, au fost
verificate persoanele care trebuiau să respecte măsura autoizolării, de a fi prezente la adresa
declarată inspectorilor D.S.P. Cu prilejul acestor activități polițiștii locali au efectuat 12.841
verificări (unele persoane fiind verificate de mai multe ori).
Cu prilejul acestor verificări a fost identificat un număr de 217 persoane care au încălcat
legislația specifică în sensul că, pentru perioade scurte de timp, părăsiseră locul declarat pentru
autoizolare. Fiecare dintre acestea a fost sancționată contravențional.
d) Rezultate obținute de către personalul poliției locale în perioada analizată
1. Total sancțiuni contravenționale aplicate/valoarea amenzilor contravenționale: 16.752
în valoare de 6.123.625 lei, după cum urmează:
 O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență - 1.389
sancțiuni în valoare de 2.288.340 lei;
 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de Covid - 19 - 3.499 sancțiuni în valoare de 551.170 lei;
 Legea nr. 61/1991, republicată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice - 3.492 sancțiuni în valoare de 928.990 lei;
 O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice - 4.640 sancțiuni
în valoare de 1.093.884 lei;
 Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități de
producție, comerț sau prestări de servicii ilicite - 91 sancțiuni în valoare de 89.000 lei;
 H.C.L. nr. 260/2018 pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați
- 2.769 sancțiuni în valoare de 927.650 lei;
 Alte acte normative (legi, ordonanțe de guvern, hotărâri ale Consiliului Local Galați) 1.279 sancțiuni în valoare de 244.591 lei.
Ponderea actelor normative încălcate și sancțiunilor contravenționale aplicate se regăsește
în graficul de mai jos:
Alte acte normative;
1279

OUG 1/1999; 1389

HCL 260/2018; 2769

Lg. 55/2010; 3499

Lg. 12/1990; 91

OUG 195/2002; 4640

Lg. 61/1991; 3492
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2. Infracțiuni descoperite în flagrant - 142 (din oficiu - 119, la plângerea prealabilă - 23),
din care:
 judiciare - 36, respectiv: tâlhărie (3), lovire sau alte violențe (1), amenințare (1), furt (20),
distrugere (11);
 economico-financiare - 3, respectiv: contrabandă (1), evaziune fiscală (2);
 de altă natură - 103, respectiv: etnobotanice, Legea nr. 143/2000 (60), infracțiuni contra
siguranței pe drumurile publice (17), port/folosire fără drept de obiecte periculoase art. 372 CP (2),
Legea nr. 50/1991, lucrări de construcții fără autorizație (19), ultrajul contra bunelor moravuri (2),
tulburarea ordinii și liniștii publice, art. 371 CP (1), alte infracțiuni (2).
3. Măsuri complementare aplicate și alte activități desfășurate - 12031, respectiv:
a) în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal:
 desființare construcții executate ilegal - 45 cazuri;
 intrare în legalitate - 162 cazuri;
 sistare lucrări - 35 cazuri;
 sesizarea Primăriei Municipiului Galați pentru desființarea unor lucrări de construcții pe
cale administrativă - 29 cazuri;
 sesizarea instanței de judecată - 55 cazuri;
b) în domeniul protecției mediului:
 desființare construcții pe spațiul verde - 13 cazuri;
c) în domeniul control activități comerciale:
 suspendare activitate societate comercială - 12 cazuri;
d) în domeniul ordine publică, siguranță rutieră și evidența persoanelor:
 dispozitive instituite (ordine publică, rutieră, intervenție rapidă) - 1106;
 somații ridicare auto - 196;
 notificări întocmite - 112;
 întocmirea documentației privind autovehicule abandonate - 101 cazuri;
 invitații evidența persoanelor înmânate - 3681;
 afișări efectuate - 1935;
 alte activități (evidența persoanelor) - 522.
În perioada analizată persoanele cu responsabilități din cadrul Serviciului Organizare
Misiuni și Control Acces au pus în executare un număr de 149 mandate de aducere emise de către
organele judiciare sau instanțele de judecată. Totodată, personalul din cadrul Serviciului
Intervenție Rapidă și Transport Valori a intervenit, la solicitare, în 2 cazuri de violență în familie.
e) Modul de instruire, evaluare și control al efectivelor, deficiențe constatate.
Instruirea efectivelor care acționează în teren se efectuează prin grija șefilor direcți ai
structurilor de poliție locală în baza hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Galați
dar și în sistem integrat cu ocazia instruirilor zilnice efectuate la nivelul secțiilor de poliție
municipale din cadrul I.P.J. Galați, odată cu intrarea în serviciu.
Activitățile de sprijin, îndrumare și evaluare a activităților desfășurate se efectuează de
către șeful fiecărei structuri operative din cadrul Poliției Locale Galați și zilnic se transmite către
I.P.J. Galați, prin grija Serviciului Organizare Misiuni și Control Acces, o sinteză centralizatoare
ce cuprinde forțele participante, activitățile desfășurate de către polițiștii locali și rezultatele
obținute. Activitățile de control, de sprijin și îndrumare sunt desfășurate de către șefii direcți cât și
de către personalul Biroului Management Organizațional și Control Intern în baza unei planificări
aprobate de conducerea instituției.
În relația de colaborare și subordonare operațională nu au fost semnalate până la această dată
disfuncții, activitățile specifice desfășurându-se în condițiuni bune din punct de vedere
operațional, cu respectarea principiului legalității, profesionalismului, folosirii forțelor și
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mijloacelor, avute la dispoziție, la capacitate maximă și aplicarea întocmai a sarcinilor încredințate
în limita competențelor legale ce revin fiecărei instituții.
f) Priorități și previziuni pentru anul 2021
În anul 2021 Poliția Locală Galați își va exercita atribuțiile prevăzute de lege, prioritare fiind
următoarele activități:
- aplicarea întocmai a măsurilor stabilite la nivel național și local pentru gestionarea situației
epidemiologice, respectiv pentru protejarea populației și prevenirea răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2 .
- asigurarea măsurilor de ordine publică în zona unităților sanitare din municipiul Galați unde
se desfășoară Campania de vaccinare împotriva COVID 19, menținerea ordinii și liniștii publice,
a curățeniei orașului și a siguranței în zona instituțiilor de învățământ; identificarea și prevenirea
faptelor antisociale de distrugere a elementelor de mobilier stradal; menținerea siguranței și
respectării prevederilor legale în piețele agroalimentare cât și în zonele de promenadă și agrement;
depistarea persoanelor care cerșesc sau care instigă la acte de cerșetorie; combaterea și prevenirea
fenomenului antisocial în mediul școlar cât și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele
rutiere;
- asigurarea prezenței polițiștilor locali la toate evenimentele organizate sau aprobate de
Primăria Municipiului Galați pentru menținerea ordinii și respectarea cadrului organizatoric;
- verificarea respectării prevederilor proiectelor tehnice de execuție în baza cărora au fost emise
autorizațiile de construire în cazul construcțiilor executate pe terenuri concesionate pe raza
municipiului Galați, precum și identificarea clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de
închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și
afectează calitatea mediului înconjurător;
- verificarea modului de gestionare a deșeurilor municipale generate de către operatorii
economici ce sunt identificați în baza de date că nu dețin contracte încheiate cu operatorul de
salubrizare licențiat la nivelul municipiului Galați, precum și verificarea operatorilor economici cu
privire la respectarea legislației privind desfășurarea activităților comerciale;

DIRECTOR GENERAL,
PETRICĂ HAHUI
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