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În cadrul Planului de măsuri „Hibernal 2020 - 2021”, plan care s-a încheiat la finele lunii 
februarie 2021, polițiștii locali au internat în centrele de ocrotire sau la unitățile spitalicești un număr 
de 56 de persoane, alte 109 refuzând ajutorul oamenilor legii. Identificarea persoanelor fără adăpost 
și internarea acestora în centrele specializate, a reprezentat unul dintre cele mai importante puncte 
ale Planului Hibernal. 

Tot ca activitate în cadrul Planului de măsuri „Hibernal 2020 - 2021”, polițiștii locali au 
aplicat un număr de trei sancțiuni celor care, conform prevederilor HCL 260/2018, nu și-au 
îndepărtat zăpada/gheața de pe trotuare/căi de acces, etc, după oprirea intemperiilor. 

La rândul lor, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră, pentru 
nerespectarea OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, au aplicat un număr de 58 de 
sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 lei și 107 puncte penalizare. 

Reamintim că, Poliția Locală Galați a derulat în perioada 01 decembrie 2020 - 28 februarie 
2021, Planul de măsuri „Hibernal 2020 - 2021”, plan care a avut ca obiectiv principal înlăturarea 
efectelor naturale pe perioada anotimpului rece și menținerea unui climat de ordine și siguranță în 
rândul participanților la traficul rutier pe raza de competență. 

 

1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au depistat pe numitul L.C., în 
vârstă de 32 ani, din municipiul Tecuci, județul Galați, în timp ce conducea un autoturism pe strada 
Episcop Melchisedec Ștefănescu, pe sector de drum cu ”Acces interzis”. La controlul documentelor 
s-a constatat că șoferul în cauză deținea o dovadă fără drept de conducere pe drumurile publice. În 
acest caz, agenții de Poliție Locală, au întocmit actele procedurale, care împreună cu persoana în 
cauză, au fost predate Biroului Rutier în vederea continuării cercetărilor. 

2. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că o societate comercială a depozitat o cantitate de aproximativ un metru cub 
de deșeuri (ambalaje din carton și plastic), generate în urma activității desfășurate, la punctul de 
colectare a deșeurilor destinat persoanelor fizice, aferent unui bloc de pe strada Drumul Viilor. 
Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar ca măsură 
complementară, s-a dispus interzicerea depozitării deșeurilor la punctele de colectare destinate 
persoanelor fizice. 

3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, pe numitul B.D., din județul Bacău. Persoana în cauză a fost depistată în scara 
unui bloc de pe bulevardul Galați, în timp ce fuma și tulbura liniștea locatarilor prin strigăte și larmă, 
provocând astfel indignarea locatarilor. 



 

4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 1.000 lei, pe numitul P.J., din Galați, care a fost depistat în dreptul unui bloc de pe 
bulevardul Dunărea, în timp ce ardea diferite deșeuri, fapt ce a atras nemulțumirea vecinilor. 

5. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum 
de 800 lei, pe numitul B.H., în vârstă de 48 ani, din Galați. Acesta a fost depistat în timp ce împrăștia 
gunoiul de la punctul de colectare a deșeurilor, situat pe strada  Nicolae Deleanu, încălcând astfel 
prevederile legale. 

6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 700 lei, pe numitul P.A.V., în vârstă de 27 ani, din Galați. Cel în cauză a parcat 
autoturismul pe un loc destinat persoanelor cu handicap, de pe strada Domnească, încălcând astfel 
prevederile legale. 

7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
cuantum de 700 lei, pe numitul A.G.I., în vârstă de 44 ani, din Galați. Persoana în cauză a parcat 
voluntar autoturismul, pe trotuarul aferent unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, 
împiedicând în totalitate circulația pietonală. 

8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 500 lei, pe numitul S.C., în vârstă de 37 ani, din Galați. Persoana în cauză a depozitat 
agregate de construcții pe spațiul verde aferent unui imobil de pe strada Miron Costin și nu a asigurat 
curățenia în jurul acestuia, afectând astfel traficul pietonal în zonă. 

9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 500 lei, pe C.O., în vârstă de 31 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în parcarea 
aferentă străzii Traian, în timp ce fuma în mașina de serviciu în regim de TAXI, încălcând astfel 
prevederile legale. 

10. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, pe 
numitul A.F.Ș., în vârstă de 36 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce efectua curse în regim 
de TAXI cu autoturismul, pe strada Saturn. La controlul documentelor, conducătorul auto în cauză 
nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional necesar desfășurării unor astfel de activități. 

11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în sumă de 500 lei, pe P.D., în vârstă de 34 ani, din comuna Scânteiești. Susnumitul a 
staționat voluntar cu un autovehicul, având un număr mai mare de nouă locuri, în zona unei unități 
de învățământ de pe bulevardul Milcov, încălcând astfel prevederile legale. 

12. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că numita L.C.C., a depozitat o pungă cu deșeuri menajere pe terenul unei 
foste societăți comerciale de pe strada Unirii din Galați. Persoana în cauză, a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus colectarea 
deșeurilor și eliminarea prin operatorul economic licențiat. 

13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 
contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, pe numitul 
Ș.V., în vârstă de 36 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce comercializa 
produse lactate, pe Aleea Comerțului din Micro 39, în alte locuri decât cele special amenajate și 
repartizate de Administrația Piețelor. 


