
 

 

 

Buletin de presă 

22 octombrie 2019 

1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Siderurgiștilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate comercială, fără ca operatorul să dețină 
autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Agentul economic a fost sancționat 
contravențional, conform HCL 260/2018, cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Secțiilor nr. 3 și nr. 5 i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 6.500 lei, pe O.A., de 31 ani, N.A.A., de 21 ani, și S.Ș.C., de 51 ani, toți din 
Galați. Susnumiții, au fost depistați în parcarea aferentă unui bloc de pe strada Furnaliștilor, 
respectiv pe strada Ștefan cel Mare, în timp ce consumau băuturi alcoolice și ascultau muzică la 
intensitate, tulburând astfel liniștea locuitorilor, iar în momentul legitimării persoanele în cauză 
au început să spargă sticle, murdărind domeniul public, proferând totodată injurii și expresii 
jignitoare.  

  
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul H.G., de 38 ani, din Galați, care a proferat injurii și 
expresii jignitoare la adresa agenților de securitate, care își desfășoară activitatea în parcarea 
subterană din incinta Pieții Centrale. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că un operator economic nu deține 
contract încheiat cu operatorul licențiat pentru preluarea deșeurilor municipale, de la punctul de 
lucru situat pe strada Traian din Galați. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, pentru încălcarea prevederilor HCL 316/2019. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că R.A., a ocupat domeniul public aferent 
unui imobil de pe strada Domnească, cu deșeuri din lemn și respectiv cu o movilă de nisip 
ocupând o suprafață totală de aproximativ 8 mp, dăunând astfel esteticii și curățeniei și 
îngreunând desfășurarea normală a circulației. Susnumitul a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, pentru încălcarea prevederilor HCL 260/2018. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 au sancționat-o contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numita C.R.A, din Galați, care a fost depistată pe strada Sindicatelor, în 



 

timp ce se manifesta zgomotos prin strigăte și larmă, iar cu ocazia legitimării a avut o atitudine 
sfidătoare și a proferat expresii și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor locali. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe Aleea 

Comerțului din Micro 39, pe numitul I.I., de 39 ani, din Galați, care comercializa fructe fără a 
avea acte de proveniență. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și a fost 
predată unei societăți comerciale în vederea valorificării. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional cu amendă în 

cuantum de 1.000 lei, pe numitul M.D., din Galați, care în calitate de proprietar, a parcat 
autoturismul, pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Brândușei, îngreunând astfel circulația 
pietonală în zonă. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală au sancționat-o contravențional cu amendă 

în cuantum de 800 lei, pe numita P.V.S., de 32 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce 
depozita gunoi menajer și obiecte de mobilier stricat, în fața unui bloc de pe strada Mihai Bravu 
din Galați. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 l-au sancționat contravențional cu amendă în sumă 

de 800 lei, pe numitul N.D., de 20 ani, din Galați, care consuma semințe de floarea soarelui și 
arunca cojile pe domeniu public, aferent unui bloc de pe strada 9 Mai. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul U.M., de 37 ani, din Galați, care a fost depistat în dreptul unui 
bloc de pe strada Stadionului, în timp ce arunca pet –uri pe domeniu public. 

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

valoare de 700 lei, pe numita P.B.A., de 21 ani, din Galați, care a parcat voluntar autoturismul, 
pe zona destinată spațiului verde, aferentă străzii Elena Doamna, în dreptul Grădinii Publice. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 i-au depistat în dreptul unui imobil de pe strada I.L. 

Caragiale, pe numiții C.C., de 18 ani și M.G., de 17 ani, ambii din Galați, în timp ce practicau 
jocuri de noroc. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare 
totală de 750 lei. 

 
14. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe 

Aleea Comerțului din Piața Micro 19, pe numitul Ș.S., de 33 ani, din Galați, în timp ce 
comercializa fasole și miez de nucă, în alte locuri decât cele special amenajate și repartizate de 
către Administrația Piețelor. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
cuantum de 500 lei. 

 
15. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în cuantum de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe numita Ș.A.O., de 40 ani, din Galați, care a circulat cu autoturismul pe 
strada Alexandru Lăpușneanu, dinspre strada Roșiori, nerespectând semnificația 
indicatorului ”Accesul interzis”, îngreunând astfel traficul rutier. 

 
 


