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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, le-au sancționat contravențional cu amenzi în valoare 

totală de 1.600 lei pe numitele F.G.A.,de 18 ani și I.F., de 29 ani, ambele din Galați, care în timp ce se 
aflau în scara unui bloc de pe strada Drumul de Centură, comsumau semințe de floarea soarelui și 
aruncau cojile pe jos, murdărind astfel domeniul public. 

 
2. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe strada 

Galații Noi, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în 
frigiderul aflat în locația respectivă, erau depozitate mai multe țiple de carne cu termenul de valabilitate 
expirat. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar carnea 
a fost lăsată în custodie unui operator economic, în vederea distrugerii. 

 
3. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe bulevardul 

Siderurgiștilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în 
locația respectivă se desfășoară activitatea de bar, fără a fi îndeplinite condițiile stabilite prin lege. 
Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform 
prevederilor Legii 12/1990. 

 
4. Ca urmare a verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că două societăți comerciale cu puncte de lucru situate 
pe strada Brăilei, nu au realizat activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, 
metal, sticlă, plastic) și menajere, rezultate din activitate, în recipienți diferiți, inscripționați 
corespunzător. Persoanele juridice au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 2.000 lei, 
fiecare, pentru încălcarea prevederilor HCL 316/2019. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, l-au depistat pe numitul G.I., de 46 ani, din județul Buzău, 

care a parcat autoturismul pe spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Domnească. La comunicarea 
procesului verbal de sancțiune întocmit, persoana în cauză a proferat injurii și cuvinte jignitoare la adresa 
agentului constatator. În acest caz a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 1.700 lei. 

 
6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2, au depistat în zona unui bloc de pe strada Brăilei, un grup format 

din trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, care consumau băuturi alcoolice în loc neamenajat, 
totodată tulburând liniștea publică prin strigăte și larmă. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, i-au depistat în dreptul unei societăți comerciale de pe 

strada Traian, pe Ș.S.C. și Ș.M., ambii de 19 ani, din Galați, în timp ce provocau scandal proferând 



 

injurii și expresii jignitoare, totodată lovindu-l cu pumnii și picioarele pe numitul S.A.. Susnumiții au 
fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei. 

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul C.A.M., din Galați, care a parcat o autoutilitară, pe locul rezervat 
persoanelor cu dizabilități, marcat și semnalizat corespunzător, situat în dreptul unui bloc de pe strada 
Drumul de Centură. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat în dreptul unui bloc de pe 

strada Feroviarilor, pe numitul C.L., din Galați, în timp ce se deplasa cu un atelaj cu tracțiune animală. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.305 lei. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat pe numitul 

Ș.V., de 35 ani, din Galați, în timp ce comercializa legume și fructe pe Aleea Comerțului din Micro 39, 
în alt loc decât cel special amenajat și repartizat de către autoritățile publice locale. Persoana în cauză a 
fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 500 lei, iar marfa a fost ridicată în vederea 
confiscării și  predată unei societăți comerciale pentru valorificare. 

 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul R.G., de 41 ani, din Galați, care a circulat cu 
autoturismul, dinspre strada Sindicatelor spre strada Gării, ignorând semnificația indicatorului ”Accesul 
interzis”, îngreunând astfel traficul rutier. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum 

de 700 lei, pe numitul S.D., de 42 ani, din comuna Ivești, județul Galați, care a parcat autoturismul pe 
trotuarul aferent unui bloc de pe strada Barboși, împiedicând astfel traficul pietonal. 

 
13. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte 

penalizare, pe numitul H.N., de 29 ani, din Galați, care a staționat voluntar cu autoturismul, blocând 
accesul într-un garaj, situat în zona unui bloc de pe strada Regiment 11 Siret.  

 
14. În urma verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul Z.T., a ocupat spațiul verde aferent unui bloc 
de pe strada Nae Leonard, cu o platformă betonată, în suprafață de aproximativ 15 mp, fără a deține 
autorizație. Pentru această faptă, persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007. De asemenea, s-a dispus ca măsură 
complementară contravențională, desființarea construcției și aducerea terenului la starea inițială, în 
termen de 15 zile. 

 
15. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numita I.F., crește un număr de aproximativ 15 câini 
de talie medie, cuștile acestora fiind amplasate la o distanță de mai puțin de 10 m, față de locuințele din 
vecinătate, deranjând prin miros și zgomot. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în sumă de 300 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. Măsura complementară 
prevede, desființarea respectivelor adăposturi pentru animale, în termen de 30 zile. 

         

 

 
 

 


