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Puțin peste 4.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 664.000 lei și 
6.065 puncte penalizare, au aplicat polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați în 
cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, plan care se derulează până la finele anului. 

În primele 9 luni de desfășurare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și 
cei de la ordine publică au dat un număr de 3.030 de amenzi, pentru încălcarea prevederilor 
OUG 195/2002, pentru oprire, staționare, parcare neregulamentară. De asemenea, au mai 
fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea HCL 260/2018 și HCL 339/2021. Au fost 
sancționate fapte, precum: parcarea autovehiculului pe trotuar, pe spațiul verde, parcarea pe 
scuar, pe locurile destinate persoanelor cu handicap, etc. În perioada analizată, oameni legii 
au mai aplicat amenzi și pentru fapte prevăzute în HCL 425/2011, HCL 335/20214, HCL 
347/2018, Legea nr. 61/1991. 

Tot în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, de la începutul anului, în cazul 
autoturismelor abandonate, polițiștii locali au efectuat procedura legală în cazul unui număr 
de 344 de mașini. Precizăm că în aceste cazuri, într-o primă etapă sunt notificați proprietarii, 
apoi se întocmește somaţie cu scrisoare recomandată, iar în final polițiștii locali aplică 
sancţiuni contravenționale proprietarilor care nu se conformează.  

 

În cele cinci luni în care s-a derulat Planul de măsuri – Estival 2021, polițiștii locali au aplicat 
un număr de 844 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 215.000 lei. Cele mai 
multe dintre amenzile date, au fost pentru încălcarea prevederile Legii 61/1991, 447 la 
număr (predomină cele pentru consum de băuturi alcoolice și tulburarea liniștii publice - 
356) și a HCL 339/2021 (murdărirea domeniului public – 100 sancțiuni). Au mai fost 
aplicate sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002, OUG 
195/2002 și Legii nr. 55/2020. 

Pe perioada de derulare a Planului de măsuri – Estival 2021, oamenii legii au legitimat 
aproximativ 1.500 de persoane și au constatat șase fapte cu caracter penal. 



 

Reamintim că în aceast an, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei, la nivelul 
Poliției Locale s-a decis organizarea unitară a activitățiilor preventiv-combative efectuate de 
structurile operative, în vederea asigurării respectării de către populație a măsurilor 
restrictive instituite în zonele de promenadă (distanțarea socială, purtarea măștii de protecție, 
etc). 

Pentru realizarea acestor deziderate, în cadrul Planului de măsuri – Estival 2021, s-a decis 
intensificarea patrulării polițiștilor locali în vederea asigurării unui climat de ordine publică 
și distanțare socială, siguranță rutieră, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală, 
respectarea normelor legale privind curățenia localităților, zgomotul ambiental și comerțul 
stradal. 


