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În acest an Poliția Locală Galați derulează două noi planuri de măsuri, 
programe operaționale care au luat ființă ca urmare a nevoilor semnalate la nivelul 
comunității.  

“Poliția Locală va pune accent în 2020 pe activitățile de ordine și liniște publică 
și curățenia localității, motiv pentru care în perioada martie – noiembrie structurile 
operative (Secțiile de Poliție locală, Serviciul de Intervenție Rapidă și Serviciul de 
Protecție a Mediului), vor acționa la nivelul municipiului Galați în cadrul a două 
planuri de măsuri cu specific. Vorbim de “Grupuri de cartier” și “Gospodăria 
Municipiului 2020”. Pe durata a nouă luni, vom derula cu efective sporite, acțiuni 
specifice, iar în funcție de analizele zilnice, săptămânale și lunare, vom proiecta și 
alte activități care să aibă ca finalitate, un oraș mai sigur și mai curat”, a declarat 
directorul general, Petrică Hahui. 

Astfel, în perioada 01 martie – 30 noiembrie 2020, pe raza municipiului Galați 
se va derula Planul de măsuri “Grupuri de cartier”, plan care are ca obiectiv 
principal depistarea grupurilor de persoane predispuse la săvârşirea unor fapte de 
încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, aşa cum sunt 
ele stabilite prin Legea 61/1991, precum și a unor fapte de încălcare a unor măsuri de 
gospodărire a municipiului, stabilite prin HCL 260/2018.  

În perioada menționată, 24 de ore din 24, polițiștii locali din cadrul celor cinci 
secții de poliție locală și cei de la Serviciul de Intervenție Rapidă, vor întreprinde 
acţiuni, atât individual cât şi în cooperare, cu forţe sporite, cu precădere în zonele 
unde în anii precedenți a fost semnalată prezența unor asemenea grupuri. 

Cele mai importante abateri prinse în Planul de măsuri “Grupuri de cartier” 
fac referire la: menținerea ordinii și liniștii publice, menținerea ordinii și liniștii 
publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, unităților sanitare, în 
parcările auto aflate pe domeniul public său privat al municipiului, în zonele 
comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea 
locuri publice. 



 

Reamintim că în 2019, la nivelul municipiului Galați au fost aplicate în jur de 
6.000 de sancțiuni contravenționale, toate pentru încălcarea prevederilor Legii 
61/1991, și alte 9.000 de amenzi pentru fapte ce contravin prevederilor din HCL 
260/2018. La nivelul municipiului Galați au fost identificate 100 de zone unde 
grupurile de contravenienți tulbură liniștea publică, iar în unele cazuri comit și 
infracțiuni. Anul trecut polițiștii locali au legitimat în jur de 1.400 de grupuri, dintre 
acestea doar 12 cu compartament infracțional, grupuri care au fost predate organelor 
abilitate, în vederea continuării cercetărilor.  

Cel de-al doilea plan care debutează tot pe data de 01 martie are în vedere 
curățenia localității. Datele operative aferente anului 2019, informaţiile şi sesizările 
cetăţenilor, postările de pe rețelele de socializare, dar și articolele din presa locală, au 
condus la punerea în aplicare și derularea, până în noiembrie, a Planului de măsuri 
“Gospodăria Municipiului 2020”. 

Practic, rezultă existenţa unui fenomen la nivelul municipiului Galaţi, în ceea 
ce privește nerespectarea obligaţiilor și răspunderilor care revin asociaţiilor de 
proprietari/locatari, persoanelor juridice, precum și cetăţenilor, pentru buna 
gospodărire a municipiului Galați.  

În intervalul 01 martie – 30 noiembrie 2020, polițiștii locali din cadrul 
secțiilor de poliție și cei de la Serviciul de Protecție a Mediului, vor întreprinde 
acţiuni, zilnic, atât individual cât şi în cooperare, aplicând legislația în vigoare și 
ținând cont de atribuțiile fiecărei structuri în parte, precum și a împuternicirii stabilite 
de primarul municipiului Galați, respectiv: OUG 195/2005, Legea 211/2011, Legea 
24/2007, Legea 61/1991 , HCL 260/2018, HCL 316/2019 – Serviciul de Protecție a 
Mediului și Legea 54/2012, Legea 61/1991 , HCL 260/2018, HCL 316/2019 – Secțiile 
de Politie Locală nr. 1 – 5. 

Pe toată durata derulării acestui plan de măsuri, oamenii legii vor avea în 
vedere: asigurarea și păstrarea curăţeniei și ordinii pe teritoriul municipiului; 
întreținerea și utilizarea spațiilor verzi; utilizarea locurilor de joacă și a obiectelor de 
mobilier urban; deținerea, creșterea și circulația animalelor de companie și 
respectarea normelor de igienă; scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, 
pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice. 

 

 

 

 

 


