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Numărul scurt de telefon – 955, pus la dispoziția gălățenilor începând cu jumătatea anului 

2018, de Poliția Locală Galați, a fost apelat în cele mai multe cazuri pentru fapte legate de 
tulburarea liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public și provocarea de 
scandal (peste 2.200). Totodată, un număr important de apeluri telefonice, aproximativ 1.800, 
au vizat parcările neregulamentare/parcare pe loc rezervat, în timp ce alte 1.382 de apeluri au 
avut în vedere garaje/parcări blocate. 

Un număr important de sesizări telefonice a înregistrat Poliția Locală Galați, prin 
Dispeceratul instituție, și cu privire la fapte ce au vizat: construcții fără autorizație (325), aspecte 
legate de curățenia localității/fumatul în locuri publice/grătar pe domeniul public/autoturisme 
abandonate pe domeniul public (aproximativ 900), probleme legate de activitatea de comerț 
(130), persoane fără adăpost (291), în timp ce în alte 727 de cazuri, polițiștii locali au fost 
solicitați să intervină/acorde sprijin împreună cu alte structuri ale statului. 

Reamintim că la nivelul municipiului Galați cetățenii pot accesa numărul scurt – 0236/955 
– pentru a face sesizări și reclamații. În funcție de natura acestora: tulburarea ordinii și liniștii 
publice, comerț stradal neautorizat, abateri la disciplina în construcții, încălcări ale normelor 
privind protecția mediului și nu în ultimul rând, probleme legate de oprirea/staționarea 
neregulamentară, accesul interzis, etc., Dispeceratul Poliției Locale le dirijează spre soluționare 
structurilor competente. 

De asemenea, trebuie amintit faptul că din 2019, 30 de autospeciale ale Poliției Locale Galați 
au fost dotate cu un sistem de monitorizare prin GPS, sistem care a crescut eficiența și 
operativitatea patrulelor din teren. Practic, prin introducerea sistemului de monitorizare prin 
GPS, echipajele de polițiști locali sunt dirijate, în timpul cel mai scurt, la evenimentele 
reclamate. 

Cele două proiecte monitorizate de Dispeceratul Poliției Locale Galați, și-au arătat utilitatea 
și în cursul zilei de ieri, când în jur de 50 de gălățeni au apelat numărul – 0236/955, pentru a 
semnala diverse probleme apărute pe raza municipiului după fenomenele meteorologice 
înregistrate. Personalul Poliției Locale a identificat, preluat sesizări, intervenit, dirijat circulația 
și a acordat sprijin, în următoarele situații: 22 copaci căzuți pe carosabil, din care 4 pe 
autoturisme; trei stâlpi căzuți pe carosabil; două blocări totale de circulație; două acoperișuri 
smulse și distruse; un refugiu metalic Bus dărâmat si nouă locații inundate. 

 


