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POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII 
                                                                         

                                                            
               

                    
 POLIȚIA  LOCALĂ  GALAȚI este forța de ordine și siguranță publică din unitatea 

administrativ-teritorială a municipiului Galați, care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: 

 

BAZĂ DE DATE, 
DISPECERAT ȘI 

MONITORIZARE VIDEO ORGANIZARE 
MISIUNI, CONTROL 
ACCES ȘI CONTROL 

INTERN

PROTECȚIA 
MEDIULUI

DISCIPLINA ÎN 
CONSTRUCȚII ȘI 
AFIȘAJ STRADAL

STRUCTURI DE 
SUPORT

SIGURANȚĂ 
RUTIERĂ ȘI 

DIRIJARE TRAFIC

CONTROL 
ACTIVITĂȚI 

COMERCIALE

INTERVENȚIE 
RAPIDĂ ȘI 

TRANSPORT 
VALORI

ORDINE ȘI 
SIGURANȚĂ 

PUBLICĂ 

OBIECTIV GENERAL

SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA 
CETĂȚEANULUI

OBIECTIVE SPECIFICE

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

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

# 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.
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În plan operativ, personalul Poliției 

Locale Galați a desfășurat 1.157 acțiuni, 

atât cu efective proprii, cât și în colaborare 

cu personal din cadrul altor instituții 

publice, a efectuat 5.233 controale, a 

soluționat 1.656 petiții și a intervenit 

operativ pentru rezolvarea unui număr de 

6.386 sesizări telefonice.  
 

 

 

 

În anul 2022 activitatea Poliției Locale Galați a fost dirijată în sensul schimbării instituționale și 

a modului de lucru, dar și a optimizării utilizării resurselor, încadrându-se în efortul general de a oferi 

un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.  

Astfel, polițiștii locali au acționat pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, combaterea 

fenomenului de cerșetorie și depistarea persoanelor fără adăpost, asigurarea unui cadru operațional 

necesar desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal, respectarea legislației în 

domeniul construcțiilor și afișajului stradal, aplicarea legislației în vigoare pe linie de protecție a 

mediului, desfășurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului Galați. 
  

ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ȘI DE CONSTATARE 

 

 

 

 

  

  

Pe timpul acestor activități au fost constatate încălcări ale actelor normative fiind aplicate 23.042 

sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 8.139.435 lei și aplicate 15.032 puncte de penalizare.  

De asemenea, s-a dispus confiscarea unor bunuri destinate, folosite sau rezultate din contravenții, 

valoarea acestora fiind de 51.080 lei, totodată fiind ridicată în vederea confiscării și suma de 

1.298.572 lei.  

În perioada de referință au fost desfăşurate acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila 

publicului pe raza municipiului Galați şi de combatere a acestui fenomen, precum și de identificare a 

persoanelor fără adăpost. Astfel, asupra persoanelor care practicau cerșetoria au fost luate măsurile 

legale corespunzătoare (în 419 cazuri), iar persoanele fără adăpost identificate (133) au fost internate  

în centrele speciale de primire a persoanelor aflate în această situație. 

 

petiții 
soluționate

1.656

controale 
efectuate

5.233

sesizări telefonice 
înregistrate

6.386

sancțiuni 
contravenționale 

aplicate

23.042

•valoare amenzi 
contravenționale

•8.139.435 lei

puncte de penalizare 
aplicate

15.032

valoare bunuri ridicate în 
vederea confiscării

51.080 lei

numerar confiscat

1.298.572 lei
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Analiza statistică realizată în perioada ianuarie – decembrie 2022 arată că, cele mai multe 

contravenții aplicate sunt pentru încălcarea faptelor prevăzute de H.C.L. nr. 339/2021, pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați 

(7.400), urmate de cele stabilite prin O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

(7.071) și prin Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (6.213). Sancțiunile contravenționale sunt prezentate 

pe genuri de acte normative în următorul grafic:  

 

Evoluția grafică a sancțiunilor contravenționale aplicate în perioada ianuarie – decembrie 2022 

se prezintă astfel: 

 

7,400, 32%

7,071, 31%

6,213, 27%

425

2%
273, 1%

266, 1%

226, 

1%

212, 1%
40, 0%

32, 0%

884

4%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE PE GENURI DE ACTE NORMATIVE 

(IANUARIE - DECEMBRIE 2022)

H.C.L. nr. 339/2021 = 7.400

O.U.G. nr. 195/2002 = 7.071

Legea nr. 61/1991 = 6.213

Legea nr. 349/2002 = 425

H.C.L. nr. 697/2021 = 273

H.C.L. nr. 243/2021 = 266

O.G. nr. 99/2000 = 226

Legea nr. 50/1991 = 212

H.C.L. nr. 316/2019 = 40

H.C.L. nr. 335/2014 = 32

Alte acte normative = 884

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec.

Sancțiuni contravenționale  

aplicate 2022 = 23.042
1,657 2,230 2,221 1,707 2,043 2,051 2,125 2,272 1,937 2,166 1,619 1,014
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CONSTATAREA FAPTELOR DE NATURĂ PENALĂ 

 

În perioada analizată, polițiștii locali au constatat 294 fapte de natură infracțională, din care: 

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

droguri) – 126; distrugere (art. 253 C.P.) – 47; furt (art. 228 C.P.) – 32; infracțiuni contra siguranței 

pe drumurile publice (art. 335; 336 C.P.) – 25; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 17; contrabandă – 14; port/folosire obiecte periculoase (art. 372 C.P.) –  10; 

altele – 23. A fost predat către I.P.J. Galați - S.I.C.E. un nr. de 35.280 țigarete de diferite mărci, 

depistate asupra unor persoane suspecte de comiterea infracțiunii de contrabandă. De asemenea, 

echipajele de poliție locală au depistat pe raza municipiului Galați  9 persoane date în urmărire la 

nivel local/național, față de care au fost luate măsurile legale. Totodată, în conformitate de 

competențele conferite de lege,  au fost puse în aplicare  179  mandate de aducere. 

Pe genuri, situația infracțiunilor constatate în perioada ianuarie – decembrie 2022 este prezentată 

mai jos: 

 

MĂSURI COMPLEMENTARE APLICATE /ALTE ACTIVITĂȚI CONEXE 

 

Ca urmare a constatărilor de natură penală sau contravențională rezultate, au fost instituite măsuri 

complementare, precum și alte activități, astfel: 

 

126

43%

47

16%

32

11%

25

8%

17

6%

14

5%

10

3%

23

8%

Etnobotanice

126

Distrugere  47

Furt  32

Infracțiuni contra siguranței pe 

drumurile publice 25

Executare lucrări fără autorizație 

17

Contrabandă 14

Port/folosire obiecte periculoase 10

Alte infracțiuni 23

desființare construcții executate 
ilegal = 45

desființare construcții pe spațiul 
verde = 8

sistare lucrări = 81

suspendare activitate = 15

întocmirea documentației 
privind autovehiculele 

abandonate = 166

intrare în legalitate = 240

sesizarea P.M.G. pentru desf pe 
cale administrativă = 55

sesizarea instanțelor de judecată 
= 85

somații de ridicare auto 
abandonate = 589

notificări efectuate = 234
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SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ – SECȚIILE NR. 1 – 5 POLIȚIE LOCALĂ 

În perioada ianuarie – decembrie 2022, personalul Secțiilor nr. 1-5 Poliție Locală a desfășurat 

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

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

legale față de persoanele care nu respectă regulile privind curățenia localității. Sub coordonarea 
directorului executiv, la nivelul fiecărei secții de poliție locală s-a efectuat o evaluare a situației 

operative și au fost elaborate planuri de măsuri în baza cărora au fost derulate acțiuni punctuale, cu 

participarea unor efective mărite din cadrul secției, cât și al structurilor de sprijin.  

 

În urma acțiunilor desfășurate în anul 2022, la nivelul Secțiilor nr. 1 – 5 Poliție Locală au fost 

aplicate 15.040 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora fiind 4.570.900 lei.  

De asemenea, polițiștii locali au aplicat și un număr de 2.956 puncte de penalizare, ca măsură 

complementară, în cazul nerespectării unor nereguli la regimul rutier și au constatat 144 fapte de 

natură penală. 

 

210

26

22

10

17

Total acțiuni desfășurate 285

Acțiuni cu efective proprii = 210

Acțiuni de sprijin S. C. Transurb = 26

Acțiuni în colaborare cu I.P.J. Galați = 22

Acțiuni în colaborare cu P.M.G. = 10

Cu alte autorități = 17

4,285

2,516 2,618 2,770 2,851

SECȚIA NR. 1 SECȚIA NR. 2 SECȚIA NR. 3 SECȚIA NR. 4 SECȚIA NR. 5

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

în anul 2022

58

37

24

10
15

SECȚIA NR. 1 SECȚIA NR. 2 SECȚIA NR. 3 SECȚIA NR. 4 SECȚIA NR. 5

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

în anul 2022
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SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI TRANSPORT VALORI 

Echipajele de intervenție rapidă au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor 

contravenționale și infracționale, în vederea depistării persoanelor și grupurilor din cartiere 

predispuse la tulburarea ordinii și liniștii publice. Astfel, au fost organizate 18 acțiuni specifice, 

legitimate 2.527 persoane, efectuate 113 controale corporale sumare, realizate 531 acțiuni de pază și 

transport valori și s-a acordat sprijin în cazul a 6 executări silite.  

   

Urmare a acțiunilor desfășurate, au fost constatate 270 sancțiuni contravenționale, în valoare 

totală de 80.700 lei. Polițiștii locali au depistat în flagrant diferite persoane asupra cărora au fost găsite 

substanțe interzise de lege, ocazie cu care au fost întocmite în 103 de cazuri actele procedurale pentru 

a fi predate Serviciului B.C.C.O. din cadrul I.P.J. Galați, în vederea continuării cercetărilor. De 

asemenea, au fost constatate în flagrant și alte 11 fapte de natură penală (furt 4; infracțiuni contra 

siguranței pe drumurile publice – 2; portul/deținerea de obiecte periculoase – 1; distrugere – 1; altele 

– 3).  

 

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au asigurat măsuri specifice în zonele cu 

risc ridicat de producere a accidentelor rutiere sau în proximitatea instituțiilor de învățământ și au 

derulat acțiuni de dirijare a traficului rutier în unele zone aglomerate, precum și în apropierea 

unităților de învățământ.  

De asemenea, echipajele rutiere au acordat sprijin Primăriei Municipiului Galați și societăților 

de profil pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a carosabilului.  

acțiuni 

organizate

intervenții 

la 

evenimente

sprijin

acordat

persoane

legitimate

grupuri

destrămate

executări

silite
acțiuni de 

pază și 

transport 

valori 

Activități 18 66 71 2,527 354 6 531

221

46

1

3

Sancțiuni contravenționale aplicate - 270

Legea nr. 61/1991 = 221 H.C.L. nr. 339/2021 = 46

Legea nr. 349/2002 = 1 Alte acte normative =2

103 4 2 5

Fapte de natură penală

etnobotanice

furt

Lg 126/1995 (regimul mat explozive)

altele
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Cu prilejul desfășurării activităților, polițiștii locali au aplicat 6.173 sancțiuni contravenționale, 

în valoare de 1.991.375 lei și au aplicat un număr de 12.076 puncte de penalizare. De asemenea, 

personalul structurii a constatat în flagrant 16 fapte de natură penală (infracțiuni contra siguranței pe 

drumurile publice – 14; alte – 2). 

 

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL 
 

Personalul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal a desfășurat activități specifice 

de verificare a legalității executării lucrărilor de construcții pentru soluționarea sesizărilor primite pe 

adresa instituției, care au legătură cu domeniul de activitate al structurii, fiind demarate acțiuni 

specifice. La nivelul serviciului au fost primite spre rezolvare un număr total de 783 lucrări după cum 

urmează: 292 petiții și sesizări de la persoane fizice/juridice; 318 adrese de la instituții publice; 97 

sesizări telefonice prin dispeceratul instituției și aplicația City App; 76 sesizări din oficiu ce au vizat 

verificări la imobile la care erau în curs execuție lucrări de construcții. 

Totodată, s-a urmărit respectarea termenelor măsurilor complementare dispuse prin actele de 

control, întocmindu-se în acest sens documentațiile pentru sesizarea instanței de judecată sau, după 

caz, sesizarea Primăriei Municipiului Galați pentru desființarea pe cale administrativă a construcțiilor 

ilegale executate pe terenul proprietatea municipiului Galați. 

396

240

55 81
85

45
54

Mă sur i  co mplementa re ins t i tu i te  l a  

nive lu l  Serviv iu lu i  Di sc ip l ina  în  Co nstruc ț i i  ș i  Af i șa ju l  Stradal
afișări efectuate = 396

intrare în legalitate = 240

sesizarea P.M.G. desf. pe cale administr. = 55

sistare lucrări = 81

sesizarea instanțelor de judecată = 85

desființare construcții ilegale = 45

notificări = 54

5,584, 

91%

258

4%

77

1%

66

1%
26

1%

22

0%140

2%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE 

O.U.G. nr. 195/2002 = 5.584 H.C.L. nr. 697/2021 = 258
Legea nr. 61/1991 = 77 H.C.L. nr. 243/2021 = 66
Legea nr. 448/2006 = 26 H.C.L. nr. 339/2021 = 22
Alte acte normative = 140

165

589

180

738

MĂSURI COMPLEMENTARE 

INSTITUITE

întocmirea 

documentației auto 

abandonate = 165

somații aplicate pe 

parbriz pt. 

înștiințarea 

proprietarilor = 589

notificări trimise la

adresa proprietarilor

= 180

dispoziții de ridicare 

auto întocmite = 738

controale 
efectuate

1.775

sancțiuni contravenționale

aplicate  - 212

valoare sancțiuni

548.200 lei

fapte de natură 
penală constatate

17
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SERVICIUL DE PROTECȚIE A MEDIULUI 
 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au efectuat controale privind modul 

în care operatorii economici de pe raza municipiului Galați gestionează corespunzător deșeurile 

municipale generate din activitatea proprie, au realizat acțiuni pentru stabilirea măsurilor legale față 

de persoanele fizice/juridice ce abandonează deșeuri în zone predispuse unor astfel de practici și au 

efectuat verificări privind existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 

juridice. Totodată, personalul structurii a desfășurat activități de verificare a respectării la nivelul 

municipiului Galați a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Astfel, în perioada 

martie – noiembrie 2022 au fost verificate 74 terenuri pe care a fost constatată prezența buruienii 

ambrozia, sens în care au fost stabilite și realizate la termen măsuri de combatere a acesteia. 

De asemenea, au fost desfășurate verificări în vederea soluționării a 235 de sesizări ale cetățenilor 

referitoare la aspecte ce țin de protecția mediului. În urma acestor verificări polițiștii locali au aplicat 

180 sancțiuni contravenționale în valoare de 143.800 lei, conform graficului de mai jos: 

 

SERVICIUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE 
 

Personalul din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale a desfășurat activități ce au vizat 

verificarea legalității activităților comerciale desfășurate de către persoanele fizice și juridice în piețe, 

complexe comerciale și diferite zone publice. Cu acest prilej s-au efectuat controale față de 2.031 

societăți comerciale și 564 persoane fizice. S-a verificat dacă practicile comerciale din piețele 

agroalimentare sunt conforme cu normele legale specifice (afișarea datelor de identificare, a 

prețurilor, a orarului de funcționare etc.) și dacă comercianții dețin documente de proveniență a 

mărfurilor oferite spre vânzare. Au fost aplicate 1.167 sancțiuni contravenționale în valoare de 

804.460 lei și ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 22.459 lei, totodată fiind ridicată în 

vederea confiscării și suma de 1.298.440 lei. 

Activitățile desfășurate și rezultatele obținute sunt prezentate mai jos: 

67

37%

40

22%
19

10%

13

7%

19

11%

1

1%

21

12%

Fapte contravenționale constatate: 180, în valoare 143.800 lei

H.C.L. nr. 339/2021 = 67

H.C.L. nr. 316/2019 = 40

Legea nr. 61/1991 =19

O.U.G. nr. 195/2005 = 13

Legea nr. 24/2007 =  19

O.U.G. nr. 92/2021 = 1

Alte acte normative = 21

Bunuri confiscate 
în valoare de 

22.459 lei 

țigări 

10.740 bucăți 

produse 
alimentare 

1.975 kg

alcool 

61 litri

produse 
nealimentare

23 bucăți

Numerar confiscat 

1.298.440 lei 

 

H.C.L. nr.

339/2021
O.G. nr.

99/2000
Legea nr.

61/1991
Legea nr.

349/2002 Alte acte

normative

907

226

3 2
29

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 

APLICATE - 1 .1 6 7
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SERVICIUL ORGANIZARE MISIUNI, CONTROL ACCES ȘI CONTROL INTERN 

În perioada analizată au fost întocmite și puse în aplicare planuri de măsuri/acțiune care au vizat 

menținerea ordinii și liniștii publice la nivelul municipiului Galați, cu prilejul unor evenimente și 

manifestări organizate de către Primăria Municipiului Galați. A fost întocmit Planul de ordine și 

siguranță publică al Poliției Locale Galați pe anul 2022, precum și Protocolul de colaborare între I.P.J. 

Galați și Poliția Locală Galați privind întărirea dispozitivelor de ordine și siguranță publică pe raza 

municipiului Galați. 

La nivelul structurii au fost desfășurate activități specifice privind accesul în unitate, siguranța 

armamentului, muniției și a parcului auto. Personalul desemnat din cadrul serviciului a desfășurat 

activități privind punerea în executare a mandatelor de aducere și îndeplinirea actelor procedurale 

emise de organele competente. Pe linie de control intern au fost efectuate controale inopinate, 

tematice și de fond, s-a procedat la verificarea și soluționarea petițiilor repartizate, fiind realizate 

grilele de indicatori de eficiență și evidențiate rezultatele acestora, prin materialele de evaluare 

întocmite. Activitățile principale efectuate și rezultatele obținute sunt redate de graficul următor: 

 

SERVICIUL DISPECERAT, BAZĂ DE DATE ȘI MONORIZARE VIDEO 

         BIROUL MONITORIZARE ȘI COMUNICAȚII 

 

Prin dispeceratul instituției au fost dirijate și coordonate în timp real echipajele de poliție locală 

pentru intervenții operative la toate evenimentele și au fost preluate sesizările cetățenilor primite prin 

numărul scurt „955”, în vederea soluționării corespunzătoare a acestora, precum și sesizările prin 

sistemul City App.  În perioada de referință, la dispeceratul Poliției Locale Galați baza de date a fost 

utilizată în 30.306 cazuri: pentru verificări de persoane în 20.972 cazuri, iar pentru verificări de 

autoturisme în 9.334 cazuri. De asemenea, în această perioadă au fost înregistrate 4.936 sesizări 

telefonice, cele mai multe vizând încălcări ale normelor de conviețuire socială, precum și nereguli la 

legislația rutieră. Prin Aplicația „City App” a fost înregistrat un număr de 361 sesizări.  

În graficul de mai jos sunt evidențiate (pe genuri de fapte) sesizările telefonice înregistrate în 

perioada ianuarie - decembrie 2022: 

mandate de 
aducere 

executate

176

acte procedurale de 

citare îndeplinite

156

informări/ 
comunicări

184

controale 
efectuate

22

petiții 
soluționate

8

799

15%

899

17%

824

16%

909

18%
536

10% 109

2% 103

2%

236

5%

78

2%

81

2%
61

1%
58

1%479

9%

4.936 sesizări telefonice care au vizat: tulburarea liniștii publice = 799

garaje/parcări blocate = 899

parcări neregulamentare = 824

parcare pe loc rezidențial = 909

sprijin acordat altor instituții  = 

536
curățenia localității = 109

cerșetorie = 103

construcții fără autorizație = 78

persoane fără adăpost = 81

auto abandonate pe domeniul

public = 61
consum băuturi alcoolice pe

domeniul public = 58
alte fapte = 479
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Activitatea la monitorizare video a constat în înregistrarea și arhivarea unor materiale video 

referitoare la: cazuri de cerșetorie, acțiuni operative ale echipajelor Poliției Locale Galați, execuții de 

lucrări stradale, accidente rutiere, acțiuni de ridicare auto și utilizarea trotinetelor electrice.  

De asemenea, pentru alte structuri au fost predate materiale (video/foto) în vederea soluționării 

cauzelor penale aflate în lucru.  

 

 

 Pentru perioada următoare creșterea siguranței cetățeanului se menține ca fiind obiectivul 

principal al Poliției Locale Galați.  

 De asemenea, asigurarea de standarde ridicate în domeniul ordinii și siguranței publice, prin 

creșterea mobilității structurilor, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficiente la evenimentele 

din teren, este un alt obiectiv al instituției noastre.  

 Totodată, se intenționează creșterea gradului de siguranță în domeniul rutier, precum și 

intensificarea activităților pentru verificarea și rezolvarea sesizărilor cetățenilor municipiului Galați, 

conform domeniului de competență al Poliției Locale Galați. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS DOBREA 

 

 

 

 
                                                                                                                               ȘEF SERVICIU, 

                                                                                                                                          Ingrid Krampulz 
 

 

 

 

                         Întocmit,          

          Polițist local Păduraru Maricica 

 

 

Materiale video înregistrate și arhivate 

Execuție lucrări 
stradale

128

Acțiuni operative 
echipaje P.L.G. 

466

Utilizare trotinete 
electrice

20

auto staționate 
neregulamentar 

ridicate

29

cazuri de 
cerșetorie 

156

Accidente rutiere

134


