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

bulevardul George Coșbuc, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă, se desfășura activitatea de service auto, fără ca operatorul 
economic să dețină autorizațiile necesare. Persoana juridică în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 12/1990. 

 
2. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală au depistat în zona unui bloc de pe 

bulevardul Milcov, un grup de patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani, toți din Galați, 
care consumau semințe de floarea soarelui și aruncau cojile pe jos, murdărind astfel domeniul 
public. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 
2.000 lei. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numita S.V., de 43 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce asculta 
muzică la intensitate mare în curtea unui imobil de pe strada Traian, tulburând astfel liniștea 
celorlalți locuitori din zonă. 

 
4. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială nu deținea 
contract încheiat cu operatorul autorizat de salubrizare, în vederea colectării, transportului și 
depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor precolectate selectiv, rezultate din activitatea 
economică desfășurată la punctul de lucru situat pe strada Lăcătușilor. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.400 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 i-au sancționat contravențional cu amenzi în valoare 

totală de 1.000 lei, pe numiții P.A.G. și P.O., ambii din comuna Șendreni, județul Galați, care în 
timp ce se aflau în parcul ”Corneliu Coposu”, au provocat și participat la scandal, stârnind astfel 
indignarea persoanelor aflate în zonă. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială, a deversat ape 
uzate pe carosabilul străzii Navelor și pe suprafața spațiilor verzi din zonă. Operatorul economic 
a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 



 

 
7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în valoare de 700 lei, pe numitul P.R.M., de 31 ani, din Galați, care a parcat voluntar 
autoturismul, pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Basarabiei, îngreunând astfel traficul 
pietonal. 

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

în valoare de 600 lei, pe numitul A.A., din Galați, care a fost depistat pe strada Iasomiei în timp 
ce plimba un câine de talie mare, fără a avea lesă și ustensilele de colectare a dejecțiilor. 

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

valoare de 500 lei, pe numita D.P., de 19 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce depozita 
pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Cristofor Columb, mai multe sacoșe cu deșeuri 
menajere și PET-uri. 

 
10. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat în Piața Calea 

Basarabiei, pe numitul Ș.S., de 34 ani, din Galați, în timp ce comercializa legume, folosind un 
cântar electronic neomologat și fără verificare metrologică. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii 12/1990, 
iar cântarul a fost ridicat în vederea confiscării și predat la Camera Corpurilor Delicte de la sediul 
Poliției Locale Galați. 

 
11. În cadrul verificărilor efectuate în vedrea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numita M.P.G., a lăsat 
nesupravegheat, câinele rasa rottweiler, în zona unui bloc de pe strada Armata Poporului, punând 
astfel în pericol siguranța trecătorilor. De asemenea, persoana în cauză nu a dat curs invitației de 
a se prezenta la sediul Poliției Locale, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu 
amendă în cuantum de 400 lei, în conformitate cu prevederile Legii 61/1991 și OUG 195/2005. 

 
12. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe numitul 

Ș.M., de 39 ani, din Galați, în timp ce comercializa legume și fructe din portbagajul 
autoturismului, în alte locuri decât cele autorizate, respectiv în parcarea aferentă Pieții Micro 19. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, iar marfa 
comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și predată unei societăți comerciale pentru 
valorificare. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional 

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe numitul B.V., de 31 ani, care a condus autoturismul pe strada Domnească, nerespectând 
semnificația indicatorului rutier ”Accesul interzis autovehiculelor cu masa > 3,5 t” și fără a 
deține  permis de liberă trecere eliberat de Autoritatea Publică Locală. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul G.E.C., a efectuat tăieri 
neautorizate, vătămând un număr de cinci copaci, situați pe spațiul verde aferent unui bloc de pe 
strada Regiment 11 Siret. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 200 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007. 

 



 

15. Polițiștii locali, au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și 2 
puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numita B.T., din Galați, care a 
condus autoturismul pe strada Episcop Melchisedec Ștefănescu, fără a respecta semnificația 
indicatorului rutier ”Accesul interzis”. 

 
16. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în cuantum de 200 lei, pe S.G., din Galați. Susnumitul a fost depistat crescând pui de găină în 
incinta unui imobil situat într-un bloc de pe strada Neajlov, stârnind astfel indignarea celorlalți 
locatari. 

 
       

 
 

 
 
 


