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BAZĂ DE DATE, 
DISPECERAT ȘI 

MONITORIZARE 
VIDEO

PROTECȚIA 
MEDIULUI

DISCIPLINA ÎN 
CONSTRUCȚII ȘI 
AFIȘAJ STRADAL

INTERVENȚIE 
RAPIDĂ ȘI TRANSPORT 

VALORI

ORDINE ȘI 
SIGURANȚĂ PUBLICĂ, 
ORGANIZARE MISIUNI 

ȘI CONTROL ACCES

SIGURANȚĂ 
RUTIERĂ ȘI DIRIJARE 

TRAFIC

CONTROL 
ACTIVITĂȚI 

COMERCIALE ȘI 
EVIDENȚA PERSOANEI

STRUCTURI DE 
SUPORT

OBIECTIVE ALE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI

OBIECTIV 
GENERAL

SIGURANȚA 
CETĂȚEANULUI

OBIECTIVE 
STRATEGICE

*Punerea în executare a 
prevederilor legale, precum și a 
actelor autorității deliberative și ale 
celei executive ale administrației 
publice locale, în domeniile date 
spre competență;

*Prevenirea și descoperirea 
faptelor contravenționale și 
infracționale la nivelul 
municipiului Galaţi; 

*Creșterea gradului de 
siguranță și protecție pentru 
cetățeni prin apărarea drepturilor și 
libertăților fundamentale;

*Îmbunătățirea activității de 
menținere a ordinii și liniștii 
publice prin soluționarea 
sesizărilor venite din partea 
cetățenilor;

*Cooperarea între instituțiile 
publice cu atribuții în domeniul 
ordinii și siguranței publice.

OBIECTIVE SPECIFICE

*Asigurarea şi menţinerea unui climat 
de siguranţă publică al cetățeanului;

*Asigurarea disciplinei în trafic pe 
drumurile publice de pe raza 
municipiului Galaţi;

*Desfășurarea de acțiuni de 
prevenire a răspândirii și limitare a 
infectării cu virusul Covid-19;

*Identificarea lucrărilor de 
construcții executate fără autorizație de 
construire sau desființare și dispunerea 
măsurilor de intrare în legalitate;

*Verificarea sesizărilor cetățenilor 
privind nerespectarea normelor legale 
de protecție a mediului, desfășurarea 
comerțului stradal și gospodărire a 
localităților și luarea măsurilor legale;

*Dezvoltarea și eficientizarea 
mecanismului de cooperare cu 
autoritățile locale. 

DOMENII DE ACTIVITATE ALE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI 
 

Activitatea Poliției Locale Galați se desfășoară pe baza principiilor stabilite prin                

Legea nr. 155/2010 și în conformitate cu reglementările normative specifice atribuțiilor 

instituției, fiind structurată, din punct de vedere organizatoric, astfel: 
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 În anul 2021 activitatea personalului Poliției Locale Galați a cunoscut evoluții față de anul 

precedent, concretizate în special prin îmbunătățirea indicatorilor de performanță. În perioada de 

referință, au fost puse în aplicare măsurile din planurile cunoscute și anume: „Grupuri de cartier”, 

„Estival”, „Gospodărirea municipiului”, „Siguranța în trafic”, „Siguranța elevilor în zonele adiacente 

instituțiilor de învățământ”, „Hibernal”, concomitent cu asigurarea respectării legislației în domeniul 

disciplinei în construcții, protecției mediului, controlului activităților comerciale, fiind totodată 

intensificate măsurile pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus. 

   În plan operativ, personalul Poliției Locale Galați a desfășurat 4.859 acțiuni, atât cu efective 

proprii, cât și în colaborare cu personal din cadrul altor instituții publice, a executat 13.764 activități 

de patrulare, 6.119 controale, a soluționat 3.848 petiții și a intervenit operativ pentru rezolvarea 

unui număr de 5.550 sesizări telefonice. Pe timpul acestor activități au fost constatate încălcări ale 

actelor normative fiind aplicate 24.805 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5.904.788 

lei și aplicate 14.369 puncte de penalizare. S-a dispus confiscarea unor bunuri destinate, folosite 

sau rezultate din contravenții, valoarea acestora fiind de 16.657 lei, totodată fiind ridicată în vederea 

confiscării și suma de 1.037.470 lei, de la patru operatori economici, persoane juridice, care nu au 

respectat măsura legală de suspendare a activităţii.  

 Principalele rezultate obținute în anul 2021 sunt redate, comparativ cu rezultatele înregistrate 

în aceeași perioadă a anilor 2020 și 2019, în graficele de mai jos: 

 

 

 

Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

24,749

21,341

24,805

FAPTE CONTRAVENȚIONALE 

CONSTATATE

Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

7,710,567

lei 7,241,950

lei
5,904,788

lei

VALOARE SANCȚIUNI APLICATE

Anul 2019 

valoare 

bunuri 

confiscate 

51,925 lei 

Anul 2020 

valoare 

bunuri 

confiscate 

30,547 lei

Anul 2021 

valoare bunuri 

confiscate 

16,657 lei

Valoare bunuri confiscate

Numerar confiscat

Anul 2021 

1.037.470 lei

numerar confiscat 13,587

13,266

14,369

PUNCTE DE PENALIZARE APLICATE

Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
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 Analiza statistică realizată în perioada de referință relevă că cele mai multe contravenții aplicate 

sunt pentru încălcarea faptelor prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice (7.000), Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (5.822), Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (5.715), urmate de cele stabilite prin 

H.C.L. nr. 339/2021, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Galați (4.610), așa cum reiese din următorul grafic: 

  

 

Evoluția sancțiunilor contravenționale aplicate în perioada ianuarie – decembrie 2021 se 

prezintă astfel: 

 

LEGEA nr. 61/1991 

5.822

LEGEA nr. 349/2002 

318

LEGEA nr. 50/1991 

174

LEGEA nr. 55/2020 

5.715

LEGEA nr. 24/2007 

21

O.U.G. nr. 195/2002 

7.000

O.U.G. nr. 99/2000 

200

H.C.L.  nr. 335/2014 

17

H.C.L. nr. 339/2021 

4.610

Alte acte normative  

928

Contravenții constatate pe genuri de acte normative,                                                     

în perioada ianuarie - decembrie 2021 

ianuarie

1,497

februarie

2,861
martie

2,669
aprilie

2,627

mai

1,966
iunie

1,989

iulie

2,359

august

2,483

septembrie

1,935
octombrie

1,718 noiembrie

1,581

decembrie

1,120
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 În perioada de referință, pe raza municipiului Galați a fost depistat un număr de 3.210 

persoane, respectiv: persoane fără adăpost (269) din care internate (122), comercianți ambulanți 

neautorizați (1.761) și cerșetori/vagabonzi (675). Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 

polițiștii locali au luat  măsuri pentru dispersarea a 20 grupuri de persoane constituite spontan, 

suspectate a  avea preocupări  infracționale și a 363 grupuri de persoane identificate cu preocupări de 

natură contravențională. Datele evidențiate sunt redate în graficele de mai jos: 

 

  

Măsurile complementare în domeniul ordine publică, intervenție rapidă, siguranță rutieră, 

organizare misiuni și evidența persoanelor, instituite în perioada ianuarie – decembrie 2021, sunt 

prezentate în graficul de mai jos: 

 

    

 De asemenea, în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului 

și controlului activităților comerciale principalele măsuri complementare au fost următoarele: 

 

269

122

675

1,761

363 20

persoane fără adăpost persoane internate

cerșetori/vagabonzi comercianți ambulanți

grupuri contravenționale grupuri cu preocupări infracționale

1,516

252

650

3,706

2,228

56

160

549

dispozitive instituite

întocmirea documentației privind 

auto abandonate

somații ridicare auto

activități evidența persoanelor

afișări efectuate

executări silite

mandate executate

verificări imobile P.M.G.
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CONSTATAREA FAPTELOR DE NATURĂ PENALĂ 

 În perioada analizată, polițiștii locali au constatat 244 fapte de natură infracțională, din care: 

etnobotanice (Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de  

droguri) – 125; distrugere (art. 253 C.P.) – 27; furt (art. 228 C.P.) – 26; Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii – 12; infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice  

(art. 335; 336 C.P.) - 15; portul/folosirea fără drept de obiecte periculoase (art. 372 C.P.) – 9;  

contrabandă – 4; altele – 26. Pe genuri, situația infracțiunilor constatate în perioada ianuarie – 

decembrie 2021 se prezintă astfel: 

   

 

36

221

43

26

83

5

30

242
desființare construcții executate 

ilegal
intrare în legalitate

sistare lucrări

sesizarea PMG pt. desf. adm.

sesizarea instanțelor de judecată

desf. construcții pe spațiul verde

suspendare activitate

notificări

20

11

19
22 23 23 23

28

16 16

22 21

Evoluția constatărilor de natură penală în perioada ianuarie - decembrie 2021

125

12 26

27

15

6

4

1

9

19

Etnobotanice                                                125 Executare lucrări fără autorizație 12
Furt 26 Distrugere 27

Infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice 15 Lovire sau alte violențe 6
Contrabandă 4 Înșelăciune 1
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În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul Secțiilor nr. 1-5 Poliție Locală au desfășurat 

activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice în piețe, locuri de agrement, spații de joacă 

pentru copii, zona instituțiilor de învățământ, au acționat pentru identificarea și luarea măsurilor 

legale față de persoanele care nu respectă regulile privind curățenia localității și au realizat activități 

specifice privind respectarea prevederilor legale impuse de situația pandemiei.  

Activitățile preventive efectuate și rezultatele obținute sunt evidențiate în graficele de mai jos: 

 

 

 Cu ocazia activităților desfășurate în perioada ianuarie – decembrie 2021, la nivelul secțiilor de 

poliție locală a fost aplicat un număr de 17.697 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 

3.511.758 lei și au fost constatate 104 fapte de natură penală. Rezultatele obținute la nivelul fiecărei  

secții de poliție locală sunt redate în graficele de mai jos: 

 

 

 

2,055
586

132

108

524

Total acțiuni desfășurate de personalul Secțiilor 

nr. 1-5 Poliție Locală - 3.405, din care:

Acțiuni cu 

efective 

proprii

Acțiuni în 

colaborare 

cu I.P.J. 

Galați
Acțiuni în 

colaborare 

cu P.M.G.

Acțiuni de 

sprijin S.C. 

Ecosal

Acțiuni de 

sprijin S. C. 

Transurb

Total 

patrulări

9,594

Patrulări în colaborare cu 

alte instituții

54

Patrulări auto

7,851

Patrulări 

pedestre

1,689

Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec.

Secția nr. 5 121 441 457 498 244 316 250 287 217 192 203 149

Secția nr. 4 165 271 314 284 172 175 351 374 294 246 175 115

Secția nr. 3 198 283 365 288 310 259 282 307 249 209 209 140

Secția nr. 2 240 626 420 389 334 374 378 496 254 250 189 117

Secția nr. 1 289 520 382 465 311 305 413 399 383 238 293 222

Sancțiuni contravenționale aplicate la nivelul Secțiilor nr. 1-5 Poliție Locală, în 

perioada ianuarie - decembrie 2021
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE PRINCIPALE OBȚINUTE DE 

    SERVICIUL ORGANIZARE MISIUNI ȘI CONTROL ACCES 

 

      Personalul structurii a desfășurat activități privind accesul în unitate, siguranța armamentului, 

muniției și a parcului auto fiind aplicate și măsurile pentru verificarea personalului propriu și a 

celorlalte persoane, pe linia protecției infectării cu noul Coronavirus SARS-COV-2, pe perioada stării 

de alertă. De asemenea, au fost desfășurate activitățile specifice privind punerea în executare a 

mandatelor de aducere și îndeplinirea actelor procedurale emise de organele competente, fiind 

asigurată coordonarea și evaluarea modului în care au fost implementate măsurile din planurile de la 

nivelul instituției. 

 Principalele activități desfășurate de Serviciul Organizare Misiuni și Control Acces sunt redate 

în graficul de mai jos: 

 

 

Secția nr. 1 Secția nr. 2 Secția nr. 3 Secția nr. 4 Secția nr. 5

33 33

18

13

7

Fapte de natură penală constatate la nivelul Secțiilor nr. 1-5 Poliție Locală, 

în perioada ianuarie - decembrie 2021 

Mandate de aducere 
executate

160

Planuri de    
măsuri/acțiune 

întocmite

23

Solicitări/interogări bază 
de date 

175

Acte procedurale de 
citare îndeplinite

174

Petiții înregistrate și 
soluționate

6

Contravenții constatate

8

Informări, comunicări, 
răspunsuri

617

Informări către alte 
instituții

443

Acțiuni preventive 
desfășurate

4
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 Are ca obiectiv principal depistarea grupurilor de persoane predispuse la săvârșirea unor fapte 

de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. 

 Activitățile și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Grupuri de cartier” în 

perioada aprilie – noiembrie 2021, sunt evidențiate în graficele de mai jos: 

 
 

 

 

 

   

 

grupuri 
identificate

218

persoane 
legitimate

1.091

sancțiuni aplicate

978, în valoare de 
265.106 lei

fapte penale 
constatate

16

380

39%

301

31%

48

5%

18

2%

164

16%

28

3%

21

2%

18

2%

FAPTE CONTRAVENȚIONALE CONSTATATE: 978

consum alcool în locuri publice tulburarea liniștii publice

provocare de scandal practicarea neautorizată a jocurilor de noroc

nerespectarea normelor privind curățenia localității fumat în locuri neautorizate

încălcarea normelor legale de acces încălcarea regulilor de protecție sanitară Covid -19

PLANUL „GRUPURI DE CARTIER”  

(perioada de aplicare: aprilie – noiembrie 2021) 

 

Zone verificate                cartiere de blocuri; parcuri; locuri de joacă; faleza 
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 Are drept scop asigurarea și păstrarea curățeniei în municipiul Galați, prevenirea aruncării 

deșeurilor, prevenirea distrugerii mobilierului urban, utilizarea corespunzătoare a locurilor de joacă, 

respectarea normelor de igienă. 

 Activitățile și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Gospodărirea municipiului” 

în perioada aprilie – noiembrie 2021, sunt evidențiate mai jos: 

 Acțiuni pentru depistarea și luarea măsurilor legale asupra persoanelor care distrug mobilierul 

urban, elementele spațiilor de joacă etc.; 

 Verificări pentru identificarea și sancționarea pers. fizice/juridice care depozitează deșeuri de 

orice natură pe domeniul public; 

 Verificări pentru identificarea și sancționarea pers. fizice/juridice care deteriorează spațiul 

verde; 

 Acțiuni pentru identificarea persoanelor care dețin/cresc animale fără respectarea normelor de 

igienă; 

 Acțiuni pentru identificarea și sancționarea celor care murdăresc clădirile, mobilierul urban, 

statuile.  

 

 

192

15%

897

71%

12

1%

170

13%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE: 1.271, 

ÎN VALOARE DE 535.600 LEI   

afectare spațiu verde

aruncare/abandonare 

/depozitare deșeuri

distrugere mobilier urban/ 

utilizare 

necorespunzătoare spațiu 

joacă

deținere, creștere animale 

de companie fără 

respectarea normelor de 

igienă

PLANUL „GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI”   
(perioada de aplicare: aprilie – noiembrie 2021) 
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 Are ca obiectiv principal intensificarea patrulării polițiștilor locali în locurile de 

promenadă/agrement, pentru asigurarea unui climat de ordine publică și distanțare socială, siguranță 

rutieră, prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală. 

  Activitățile și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Estival”, în perioada                         

mai – septembrie 2021, sunt prezentate în graficele de mai jos: 
    

 

    

 

58

28

91

445

218

Legea nr. 55/2020

Legea nr. 349/2002

O.U.G. nr. 195/2002

Legea nr. 61/1991

H.C.L. nr. 339/2021

Total sancțiuni aplicate: 840, în valoare de 210.405 lei

272

83

73

9

8

Sancțiuni aplicate conf. Legii nr. 

61/1991  

tulburarea liniștii publice

consum băuturi alcoolice

proferare de injurii/gesturi obscene

apelare la mila publicului

altele

98

46

32

23

9

10

Sancțiuni aplicate conf. H.C.L. nr. 

339/2021    

murdărirea domeniului public

nerespectarea obligațiilor deținătorilor de 

animale de companie
comerț neautorizat

parcare trotuar/spațiul verde

folosirea necorespunzătoare a aparatelor de

joacă
altele

PLANUL „ ESTIVAL”  (perioada de aplicare: mai – septembrie 2021) 
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 Are ca scop asigurarea climatului de ordine publică, siguranță rutieră și comerț stradal pe 

perioada instituirii stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid-

19. Activitățile și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri pentru prevenirea 

infectării/îmbolnăvirii cu Covid-19, în perioada ianuarie – decembrie 2021, sunt prezentate mai jos: 

 
CENTRE DE VACCINARE DIN MUNICIPIUL GALAȚI REPARTIZATE POLIȚIEI LOCALE GALAȚI 

SPRE MONITORIZARE/ASIGURARE ORDINE PUBLICĂ 

Spitalul Județean ,,Sfântul Apostol Andrei” Galați Spitalul General Căi Ferate Galați 

Spitalul  Militar ,,Dr. Aristide Serfioti” Galați Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

Spitalul de Psihiatrie ,,Elena Doamna” Galați Patinoarul  Artificial  ,,Dunărea” Galați 

Spitalul de Boli Infecțioase ,,Sf. Cuvioasa Parascheva” Baza Sportivă „Siderurgistul” Galați 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Sfântul Ioan” Parcarea Mall ,,Shopping City”;  

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați Sala Sporturilor Galați 

 

   

 Au fost efectuate 32.676 activități de verificare în mijloacele de transport în comun, fiind 

sancționați cu amendă contravențională 242 călători, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 

13.200 lei. Au efectuat verificări față de 453 societăți comerciale și 640 persoane fizice. Urmare a 

activităților enunțate mai sus, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 55/2020, pe parcursul anului 

2021, personalul structurilor operative, din cadrul Poliției Locale Galați, a aplicat un număr de 5.715 

sancțiuni contravenționale în valoare totală de 706.320 lei, așa cum rezultă în graficul de mai jos: 

 

 

10,820

8,815

Total persoane verificate la locul de izolare

Procese - verbale de verificare încheiate

396

17

57

22

300

Persoane aflate

la alt domiciliu

decât cel declarat

Persoane

internate

Persoane

decedate

Persoane care au

părăsit locul de

izolare

nejustificat

Persoane care nu au 

fost găsite la 

domiciliul declarat: 

396, din care:

1,117
1,467

762

693

1,358

123

65

122

8

Secția nr. 1

Secția nr. 2

Secția nr. 3

Secția nr. 4

Secția nr. 5

S.I.R.T.V.

S.S.R.

S.C.A.C.

S.O.M.C.A

PLANUL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA INFECTĂRII/ÎMBOLNĂVIRII CU 

COVID-19 (perioadă de aplicare: starea de alertă) 
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Are ca obiectiv principal disciplinarea conducătorilor auto, prin desfășurarea de acțiuni pe 

sectoare de drum stabilite, precum și în alte zone în care situația operativă o impune. 

 Activitățile desfășurate și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, 

în perioada ianuarie – decembrie 2021, sunt evidențiate în graficele de mai jos: 

 

 

 

 

      

 

 

Acțiuni pentru 
identificarea și 
sancționarea 

conducătorilor auto care 
opresc/staționează  

neregulamentar

Dispozitive pentru 
combaterea răspândirii 
virusului SARS-COV2

Acțiuni privind 
identificarea 

autovehiculelor expuse 
spre vânzare pe 

domeniul public și a  
autoturismelor parcate 

pe spațiul verde

Acțiuni pentru 
identificarea 

vehiculelor fără stăpân 
sau abandonate pe 

domeniul public/privat 
al municipiului Galați

Dispozitive instituite 
pentru fluidizarea 
traficului rutier pe 

sectoare de drum unde 
se executau lucrări la 

carosabil, toaletări etc..

Auto 
abandonate/fără 
stăpân depistate

368

Dispozitive 
asfaltări

77

Sprijin acordat 
toaletare copaci

61

Fapte penale 
constatate

3

3,763

998

23
34

71

Sancțiuni contravenționale aplicate 4.889, 

în valoare de 805.339 lei

Puncte de penalizare: 7.602

O.U.G. nr. 195/2002

H.C.L. nr. 339/2021

H.C.L. nr. 335/2014

H.C.L. nr. 243/2021

Alte acte normative

PLANUL „SIGURANȚA ÎN TRAFIC” (perioadă de aplicare: anul 2021) 
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 Are ca scop asigurarea climatului de siguranță rutieră cu ocazia creșterii utilizatorilor de 

trotinete electrice și biciclete, precum și verificarea modului de respectare a legislației de către 

operatorii de flote de trotinete/biciclete.  

 Activitățile desfășurate și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Siguranța rutieră 

pentru utilizatorii de trotinete și biciclete”, în perioada iunie – octombrie 2021, sunt prezentate mai 

jos: 

 

 

 

 

trotinete identificate 
staționate/abandonate 

în zone interzise

24

persoane 
legitimate

285

sancțiuni 
contravenționale 

aplicate

150

valoare 
sancțiuni

25.010 
lei

fapte de 
natură 
penală 

constatate

5
distrugere

51

36

63

H.C.L. nr. 188/2021 - staționarea 

trotinetelor în zone interzise
51

H.C.L. nr. 339/2021 - autoturisme

parcate pe piste de biciclete
36

O.U.G. nr. 195/2002 - autoturisme 

oprite/staționate pe piste de 

bicicliști

63

Total sancțiuni contravenționale aplicate - 150, în valoare de 

25.010 lei

PLANUL „SIGURANȚA RUTIERĂ PENTRU UTILIZATORII DE TROTINETE ELECTRICE ȘI 

BICICLETE” (perioadă de aplicare: iunie - octombrie 2021) 
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 Are ca scop crearea unui climat de siguranță în rândul elevilor și a personalului didactic în zona 

adiacentă unităților de învățământ, precum și desfășurarea de activități specifice privind combaterea 

absenteismului și abandonului școlar. 

 Activitățile desfășurate și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Siguranța elevilor 

în zonele adiacente instituțiilor de învățământ”, în perioada ianuarie – decembrie 2021, sunt 

prezentate mai jos: 

 

    

 

 

 

 

Acțiuni 
organizate

381

preventive și 
combative: 

356

de informare: 
25

Persoane 
legitimate

772

elevi: 249

alte persoane: 
523

Elevi  depistați 
absentând de la 

cursuri   

91

Grupuri de persoane 
depistate și 
dispersate

28

109

26%

54

13%

147

35%

14

3%

94

23%

H.C.L. nr. 339/2021 Legea nr. 61/1991 Legea nr. 55/2020

Legea nr. 349/2002 O.U.G. nr. 195/2002

oprire/staționare interzisă (86)

acces interzis (7)

traversare prin loc nepermis 

(1)

parcare pe trotuar (38)

comerț neautorizat (4)

murdărirea 

domeniului public 

(58)

altele (9)

nepurtarea 

măștii de 

protecție (147)

fumat în loc nepermis/în

incinta unităților de 

învățământ (14)

consum de băuturi 

alcoolice (35)

jocuri de noroc (4)

tulburarea liniștii 

publice (15)

PLANUL „SIGURANȚA ELEVILOR ÎN ZONELE ADIACENTE  

INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT” 

(perioadă de aplicare: septembrie 2020  –  iunie 2021; septembrie 2021 – iunie 2022) 

 

Total sancțiuni contravenționale aplicate: 418, în valoare de 53.970 lei 

Puncte de penalizare aplicate: 200 
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 Are ca obiectiv identificarea persoanelor fără adăpost care au nevoie de sprijin în urma scăderii 

temperaturilor și luarea măsurilor pentru internarea acestora în centre specializate, asigurarea 

fluenței circulației pe drumurile publice, precum și desfășurarea de activități de sprijin în perioada 

sezonului de iarnă, pentru înlăturarea efectelor naturale, respectiv ninsoare abundentă, viscol, 

grindină, polei și alte asemenea fenomene. 

 Activitățile desfășurate și rezultatele obținute în baza Planului de măsuri „Hibernal”, în 

perioada ianuarie – decembrie 2021, sunt prezentate mai jos:  

 

 
 

 

 

 

Total persoane fără adăpost depistate 269, din care: 
 

  

 

 
   

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS DOBREA 

4

38

31%

41

34%

39

32%

Total persoane internate: 122 

Minori

Persoane (între 18-35 ani)

Persoane (între 35-60 ani)

Persoane (peste 60 ani)

Persoane între 18 - 35 ani

79

Persoane între 35 - 60 ani

25

Persoane peste 60 ani

43

Total persoane care au refuzat internarea (motivul refuzului fiind neadaptarea la 

condițiile impuse în centrele specializate): 147 

PLANUL „HIBERNAL” (perioada de aplicare: decembrie 2020  –  februarie 2021) 

 

Forțe participante:  34 

Intervenții la fenomene 

meteo:  17 

Sancțiuni contravenționale aplicate: 61, în valoare de 14.595 

pentru: 

 Neîndepărtarea zăpezii/gheții de pe trotuare, căi de acces: 3 

 Opriri/staționări/parcări neregulamentare: 58, fiind aplicat un 

număr de 107 puncte penalizare  


