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1. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în 

Construcții și Afișajul Stradal la un imobil situat în Galați, pe strada Drumul de Centură, s-a 
constatat că au fost executate lucrări de construcții fără a fi respectată documentația tehnică în 
baza căreia a fost emisă autorizația de construire. Proprietarul a fost sancționat contravențional 
cu amendă în valoare de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată, și 
s-a dispus intrarea în legalitate. 
 

2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal au 
efectuat verificări la un imobil situat pe bulevardul George Coșbuc, și au constatat că se executau 
lucrări de construcții fără autorizație, constând în modificări interioare. Proprietarul a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, și s-a dispus sistarea lucrărilor și 
intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată. 

 
3. Polițiștii locali au efectuat verificări la un imobil situat în Galați, pe strada Milcov, și au 

constatat că au fost executate lucrări de construcții, constând în edificare balcon cu ușă de acces 
spre domeniul public și trepte. Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitat,e în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, actualizată. 

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

constatat că numitul S.C., creştea porci (20 de capete) şi găini, într-un imobilul situat pe strada 
Traian, provocând disconfort vecinilor. Trebuie precizat că activitatea menţionată este interzisă 
în zonă amintită. Persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 
1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 
5. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului, au constatat că un operator economic cu punctul de lucru în cartierul Bărboşi, în 
calitate de producător de deşeuri, a abandonat diverse ambalaje de hârtie, ambalaje plastic, etc., 
la baza Castrului Roman. De asemenea, agentul economic nu deţinea, la momentul controlului, 
contract încheiat cu operatorul licenţiat, în vederea colectării, transportului şi depozitarii 
deşeurilor menajere şi a celor colectate selectiv. Persoana juridică a fost sancţionată 
contravenţional, cu amendă în valoare de 1.000 lei şi avertisment, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 

 
6. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali au constatat că în incinta punctului de lucru 

al unui operator economic, de pe strada Brailei, zona Tirighina, se incendiau componente 



 

provenite de la transformatoare electrice, în scopul obţinerii de materiale neferoase (cupru), 
degajându-se astfel emisii în atmosferă (fum), precum şi mirosuri specifice. Practic, agentul 
economic a realizat operaţiuni de tratare deşeuri ce au generat riscuri pentru aer şi sol şi au creat 
discomfort, prin degajarea de mirosuri. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în 
valoare 20.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 211/2001. 

 
7. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că numitul L.V., a aruncat pe strada Brailei, deşeuri provenite din 
amenajarea unui apartament (amabalaje carton uşa metalică, cinci saci conţinând moloz). Acesta 
a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019, şi s-a dispus colectarea deşeurilor abandonate şi eliminarea acestora prin 
operatorul autorizat. 

 
8. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali au 

constatat că numitul D.M., creştea aproximativ 20 de porumbei, dar și rate, în curtea unui imobil 
situat pe strada Libertăţii, deşi această activitate este interzisă în Municipiul Galaţi, cu excepţia 
zonelor Filesti, Barboşi şi Badălan. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în 
valoare 200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, şi s-a dispus măsură de interzicere 
a unei astfel de activităţi. 

 
9. Polițiștii locali i-au sancționat contravențional pe numiții, D.C.I., în vârstă de 27 ani, 

M.C.V., de 24 ani și pe R.B.A., de 29 ani, toți din Galați. Valoarea amenzilor aplicate este de 
1.600 lei. Cei în cauză au fost depistați în Parcul Șahiștilor, de pe strada Strungarilor, tulburând 
liniștea locuitorilor prin țipete și larmă, totodată consumând și băuturi alcoolice. 

 
10. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe numitul R.N.F., în vârstă de 37 ani, din județul Prahova, care a condus 
o autoutilitară, având atașată o semiremorcă, pe strada Brăilei, pe itinerariul bulevardul George 
Coșbuc spre bulevardul Siderurgiștilor, nerespectând semnificația indictorului rutier ,,accesul 
interzis autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone”. 

 
11. La controlul efectuat la o societate comercială, cu punctul de lucru pe strada Tecuci, 

polițiștii locali au constatat că se executau reparații auto, pe carosabil, în fața punctului de lucru, 
în alte locuri decât cele stabilite de către Administrația Publică Locală. Societatea a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018. 

 
12. Polițiștii locali l-au depistat pe strada Brăilei, pe numitul Ș.S., în vârstă de 34 ani, din 

Galați, care comercializa fructe (vișine, caise și piersici) fără a deține documente de proveniență 
a mărfii și folosind pentru determinarea greutății un cântar electronic, neomologat și neverificat 
metrologic. Cel în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, 
conform prevederilor Legii 12/1990. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării peste 
160 kg de fructe, predate apoi unui operator economic autorizat, pentru valorificare. Cântarul 
electronic a fost depus la camera corpurilor delicte, de la sediul Poliției Locale Galați. 

 
13. La controlul efectuat la o societate comercială, cu punctul de lucru pe bulevardul 

Siderurgiștilor, polițiștii locali au constatat că persoana juridică nu avea autorizația legală pentru 



 

terasa care era funcțională. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 2.000 lei. 

 
14. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și două 

puncte de penalizare, pe numitul F.G., în vârstă de 45 ani, din comuna Tulucești. Cel în cauză a 
circulat cu autoturismul pe strada Vultur, dinspre strada Domneasca, spre strada Traian, 
nerespectând semnificația indicatorului rutier ,,accesul interzis”, îngreunând traficul rutier în 
zonă. 

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

puncte penalizare, pe numitul C.V.C., în vârstă de 53 ani, din Galați, care a oprit voluntar cu 
autoturismul, pe banda de circulație a străzii Gării c/c strada Domnească, fără a respecta 
semnificația indicatorului de restricție rutieră ,,oprirea interzisă”, îngreunând traficul rutier în 
zonă. 

 
 


