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Peste 20.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 4,8 milioane de lei și în jur de 11.400 

puncte penalizare, au aplicat polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați, în primele nouă luni ale 
anului 2021. Totodată, au fost constatate un număr de 285 fapte cu caracter penal. Referitor la perioada 
analizată, la Poliţia Locală Galaţi au fost înregistrate în jur de 1.400 de petiţii și alte peste 3.200 de 
sesizări telefonice.  

Polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală, pe componenta de Ordine Publică, au aplicat în cele nouă 
luni de activitate un număr de 14.750 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de aproximativ 
3 milioane lei. 

În perioana analizată, cele mai multe amenzi aplicate de polițiștii locali de la ordine publică au fost 
pentru încălcarea următoarelor acte normative: Legea nr. 61/1991 – 4.616 amenzi, Legea nr. 55/2020 – 
4.490 amenzi, HCL 260/2018 și HCL 339/2021 – 3.507 sancțiuni, OUG 195/2002 – 1.763 contravenții, 
etc. În primele nouă luni ale anului 2021, polițiștii locali de la ordine publică, au constatat în flagrant un 
număr de 81 de fapte cu caracter penal. 

În ceea ce privește activitatea Serviciului Siguranță Rutieră, în primele noua luni, polițiștii locali 
au constatat şi aplicat un număr de 4.028 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 
aproximativ 1,1 milioane lei, la care se adaugă şi un număr de 7.717 puncte penalizare. În perioada 
amintită, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat șapte fapte cu caracter 
penal. 

Cu privire la activitatea reglementată de prevederile Legii nr. 421/2002, privind situația juridică a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați, polițiștii locali 
din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, în primele nouă luni ale anului 2021 au verificat în teren un 
număr de 703 de autoturisme, au aplicat 529 de somații, au întocmit 195 de notificări și alte 24 afișări la 
domiciliu. 

La rândul lor polițiști locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori au 
aplicat un număr de 437 de contravenții, în sumă de peste 150.000 lei. Pe linia constatării faptelor cu 
caracter penal, polițiștii locali din cadrul acestei structuri, în primele nouă luni ale anului în curs, au 
înregistrat un număr de 87 de infracțiuni. 

Tot referitor la primele nouă luni ale anului 2021, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control 
Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor, au aplicat un număr de 792 sancțiuni contravenționale, 
în valoare de peste 363.000 lei. În 53 dintre cazuri, ca măsură complementară, s-a dispus confiscarea 
mărfii, fiind vorba de produse în valoare de peste 7.000 lei (5.840 ţigarete diferite marci, 44 litri băuturi 
alcoolice, 292 kg produse de origine animală și/sau nonanimală (legume, fructe, etc.), 5 cântare, dar și a 
sumei de 19.500 lei. În cazul unui număr de 28 operatori economici, s-a dispus măsura de suspendarea 
activităţii. 



 

În perioada analizată au fost efectuate un număr de 285 afișări ale proceselor verbale la domiciliile 
contravenienților și un număr de 119 somații emise de Primăria Municipiului Galați.  

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, în primele 
nouă luni ale anului, au constatat un număr de 131 de contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare de 
139.000 lei. În 33 dintre cazuri s-a luat măsura de sistare a lucrărilor, în alte 119 de situații s-a dispus 
intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar în 11 cazuri, polițiștii locali au luat 
decizia desființării construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului, proprietatea Municipiului Galaţi, 
la starea iniţială. 

În cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează în termenul de 
prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991 au fost întocmite un număr de 197 procese 
verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: sistarea lucrărilor – în 3 cazuri; 
intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 53 de cazuri; desfiinţarea construcţiilor 
executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea Municipiului Galați la starea inițială – 19 cazuri. 

În primele nouă luni ale anului 2021, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii 
şi Afişajul Stradal, au constatat nouă fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile art. 
24, lit. a şi b din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără 
autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în 
zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare 
de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor.  

Pentru perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au aplicat 
un număr de 203 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 152.000 lei. În primele nouă luni ale 
anului, principalele abateri constatate au fost: depozitare/abandonare deșeuri – 128 cazuri, neîncheierea 
contractelor cu operatorul autorizat – 17 cazuri, ocupare nelegitimă a spațiului verde/parcare spațiu verde 
– 12 situații, tăieri neautorizate de arbori – 7 cazuri. Au mai fost aplicate sancțiuni pentru: lipsa ordinii 
și curățeniei pe căile publice de acces în șantiere precum și în jurul acestora, staționarea autoturismelor 
pe spațiul verde, funcționarea unor societăți fără a deține autorizație de mediu, etc. 

În cinci cazuri, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au luat măsura 
desființării unor construcții ridicate pe spațiul verde.  

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au identificat un număr 
de 20 de terenuri cu ambrozie. Conform legislației în vigoare și a procedurilor de lucru, datele celor 20 
de proprietari au fost înaintate către Primăria Municipiului Galați. În aceste cazuri, polițiștii locali au 
aplicat două avertismente. 

Serviciul Baza de Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat în primele nouă luni ale 
anului 2021 peste 3.100 de sesizări telefonice. Dintre acestea, 634 au vizat tulburarea liniştii 
publice/consum alcool/provocare scandal, 542 – parcările neregulamentare, 519 – garajele sau parcările 
blocate voluntar, 138 – curățenia localității. 

Prin aplicația „City App”, au fost înregistrate un număr de 325 sesizări, din care au fost soluționate 
315 iar 10 sunt în curs de soluționare. Baza de date a fost utilizată în peste 15.200 de cazuri. 

Referitor la activitatea Serviciului Organizare Misiuni și Control Acces, polițiștii locali din cadrul 
acestei structuri au îndeplinit actele procedurale de citare a unui număr de 114 persoane, urmare a 
solicitărilor formulate de Judecătoria Galați, Judecătoria Iași, Judecătoria Suceava și Parchetului Militar 
de pe lângă Tribunalul Militar Iași, etc. Totodată, au fost întocmite actele procedurale și executate la 
termen, un număr de 134 mandate de aducere, emise de Judecătoria și Tribunalul Galați. 

Tot în perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Serviciului Organizare Misiuni și Control Acces, 
în baza HCL nr. 492/2019, au participat la constituirea echipei DAS, intervenind la cinci cazuri de 
violență domestică. 

”În primele nouă luni ale acestui an, activitatea Poliției Locale Galați a fost marcată de intensificarea 
măsurilor pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, concomitent cu desfășurarea sarcinilor 
conform competențelor legale și anume, cele de ordine și siguranță publică, circulație rutieră, controlul 
activităților comerciale, disciplina în construcții și de protecție a mediului, respectiv evidența persoanei.  



 

Dacă activitățile obișnuite au produs rezultatele previzionate, acestea fiind în creștere față de 
perioada similară a anului trecut, nu putem spune acelați lucru despre eficiența activităților pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemei, deoarece perioadele de restricții impuse de actele 
normative nu au reusit să își pună amprenta în perioadele de relaxare, astfel încât în prezent înregistrăm 
cel mai ridicat nivel al infectării. 

La această dată personalul Poliției Locale Galați asigură toate instituțiile din subordinea Primăriei 
Municipiului Galați, în ceea ce privește accesul persoanelor în deplină siguranță, verifică împreună cu 
reprezentanții societății Transurb, respectarea portului măștii de protecție și a distanțării în stațiile bus și 
mijloacele de transport în comun, menține ordinea publică la toate centrele de vaccinare și la centrul de 
carantină de la Baza Siderurgistul, respectiv acționează în toate zonele publice aglomerate împreună cu 
Poliția Națională și Jandarmerie”, a declarat Petrică Hahui – director general, Poliția Locală Galați. 


