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1. În timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza Secției nr. 3, polițiștii locali 

l-au depistat pe numitul S.I.G., de 32 ani, din Galați, care a sustras o pubelă ce 
conținea material antiderapant (sare), de la punctul de colectare a deșeurilor menajere, 
situat în spatele halelor din Piața Micro 17, pubelă pe care a vândut-o pentru suma de 
20 de lei.  

În acest caz, polițiștii locali au întocmit actele procedurale, care au fost predate 
împreună cu persoana în cauză și obiectul corp delict, Secției nr. 3 Poliție Națională, 
în vederea continuării cercetărilor. 

La această data polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați acționează 
pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente, oamenii legii având în atenție și 
TVM -urile, noile mijloace de transport, mobilierul urban și zonele reabilitate. 
 

2. La finele anului 2019, Judecătoria Galați a dat câștig de cauză Poliției Locale 
Galați, în cazul Mehid S.A, reprezentată prin administratorul judiciar. Astfel, instanța 
obligă Mehid S.A, prin administratorul judiciar să ia măsuri de împrejmuire și 
salubrizare a terenului situate pe bulevardul George Coșbuc, precum și luarea 
măsurilor de salubrizare și punerea în siguranță a clădirilor din zonă. Mehid S.A are 
drept de apel în termen de 30 de zile. 

Reamintim că în cazul Mehid, Poliția Locală Galați prin Serviciul de Protecție 
a Mediului a notificat societatea să ia măsurile ce se impun pentru salubrizarea 
terenului, împrejmuirea proprietății și punerea în siguranță a clădirilor, în 
conformitate cu prevederile legale. Ulterior, ca urmare a constatării că măsurile nu au 
fost respectate, a fost sancționat contravențional proprietarul imobilului conform 
HCL nr. 79/2002 și HCL nr. 307/2006. 
 

3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, i-au sancționat contravențional cu 
amenzi în valoare totală de 2.000 lei, conform prevederilor Legii 61/1991, pe numiții 
I.A., de 37 ani și D.G., de 38 ani, ambii din Galați, care au fost depistați în incinta 
Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, de pe strada Alexandru cel Bun, 
în timp ce provocau scandal, tulburând liniștea celorlalți asistați social. 
 



 

4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul C.M.G., de 30 ani, din 
Galați, care a parcat autoturismul pe locul destinat persoanelor cu handicap, vizibil 
marcat, din parcarea unui bloc de pe strada Oțelarilor. 
 

5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 700 lei, pe B.O., de 27 ani, din județul Ilfov. Susnumitul, a 
parcat voluntar autoturismul, pe trotuarul aferent unui imobil situat pe strada 
Domnească, obstrucționând astfel traficul pietonal. 
 

6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 500 lei, pe numitul M.M., de 27 ani, din Galați, care a fost 
depistat în zona unui bloc de pe strada Brăilei, în timp ce efectua activități 
gospodărești (grătar). 
 

7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au sancționat 
contravențional cu amendă în cuantum de 400 lei, pe numitul P.G.B., din Galați. 
Susnumitul, în timp ce se afla în dreptul unui bloc de pe strada Aviator Vasile Craiu, 
a aruncat ambalajele din carton pe domeniul public, dăunând curățeniei orașului. 
 

8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au depistat în fața unui imobil de pe 
strada I.L.Caragiale, pe numitul S.S., în timp ce folosea articole pirotehnice de 
divertisment (petarde), tulburând astfel liniștea locuitorilor din zonă. Persoana în 
cauză  a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 300 lei. 
 

9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 200 lei, pe numitul C.T., din Galați, care a 
fost depistat în timp ce fuma, în incinta unei societăți comerciale situată în Piața Micro 
17. 

 10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, au sancționat-o contravențional cu 
amendă în valoare de 290 lei, pe numita G.L., de 45 ani, din Galați, care s-a angajat 
în traversarea bulevardului Milcov prin loc nepermis, punând în pericol atât 
integritatea sa, cât și traficul rutier din zonă. 


