
 

 

 

Buletin de presă 

02 martie 2020 

1. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 
cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială nu a întreținut 
curățenia la ieșirea din șantierul amenajat, unde desfășoară lucrări de construcție a unui imobil, 
murdărind căile publice. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018.  

 
2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au depistat-o în 

incinta unui imobil de pe strada Constructorilor, pe numita C.O., de 41 ani, din Galați, care 
comercializa băuturi alcoolice, fără a îndeplini condițiile stabilite prin lege. Persoana în cauză a 
fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

 
3. 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 depozitat 
deșeuri generate în urma lucrărilor de refacere a hidroizolației la scara unui bloc situat pe strada 
Oțelarilor, în alte locuri decât cele autorizate, respectiv pe coridorul de acces spre acoperiș. 
Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.500 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

strada Energiei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă se desfășoară activitate de alimentație publică, fără ca agentul economic 
să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 260/2018. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 au depistat în zona unui bloc de pe strada Cluj, un 

grup format din cinci tineri din Galați, care practicau jocuri de noroc, respectiv barbut. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amendă în valoare totală de 1.050 lei. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori l-au 

sancționat contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, pe numitul C.L.C., de 21 ani, care a 
fost depistat în timp ce arunca gunoi dintr-un autoturism, pe trotuarul aferent unei societăți 
comerciale de pe strada Brăilei.  

 



 

7. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că numitul I.E.R., a efectuat lucrări de reparații la un autoturism, 
murdărind rampa din beton și terenul aferent acesteia, din zona unei societăți comerciale situate 
pe Șoseaua Smârdan. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 
de 800 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

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

cuantum de 700 lei, pe numita G.D., de 36 ani, din Galați, care a parcat voluntar autoturismul, 
pe trotuarul recent reabilitat, aferent unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, încălcând 
astfel prevederile legale. 

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

amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul S.S.A., de 25 ani, din Galați, 
care a staționat voluntar cu autoturismul în regim de TAXI, în stația bus ”Țiglina I”, de pe strada 
Brăilei, îngreunând accesul mijloacelor de transport în comun, pentru efectuarea schimbului de 
călători. 

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

valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numita I.G., din Galați, care a condus 
autoturismul și a staționat voluntar pe breteaua pentru schimbarea direcției de mers spre dreapta, 
situată la intersecția străzilor Basarabiei cu Doctor Alexandru Carnabel, îngreunând fluența 
traficului rutier în zonă. 

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

amendă în valoare de 500, pe numita M.I., de 51 ani, care a fost depistată pe strada Potului din 
Galați, în timp ce plimba doi câini de talie mare, fără botniță și lesă. 

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

amendă în valoare de 500 lei, pe numitul D.I., din Galați, care a tulburat liniștea locuitorilor de 
pe strada Brăilei, prin strigăte și larmă. 

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

în cuantum de 500 lei, pe numitul D.A., de 46 ani, din comuna Bărbulești, județul Ialomița, care 
a fost depistat în timp ce stătea cu picioarele pe o bancă, în stația mijloacelor de transport în 
comun ”Neacșu”, de pe strada Brăilei, murdărind astfel mobilierul urban, fapt ce a atras 
indignarea cetățenilor. 

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

amendă în valoare de 500 lei, pe numitul N.M., de 41 ani, din Galați, care a fost depistat în Piața 
Micro 19, în timp ce profera injurii și expresii jignitoare de natură să tulbure liniștea publică, 
atrăgând astfel indignarea persoanelor din zonă. 

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

cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul S.I., de 45 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
desfășurat activități specifice transportului de persoane în regim de TAXI, pe strada Prelungirea 
Brăilei, iar la controlul documentelor nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional 
necesar desfășurării unor astfel de activități. 



 

 
16. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe 

numitul C.V., din comuna Independența, județul Galați, care a staționat voluntar cu un microbuz, 
în dreptul unui imobil de pe strada Mihai Bravu, încălcând astfel prevederile HCL 335/2014. 

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

cadrul Secției nr. 4, au constatat că numita Z.E., de 39 ani, din Galați, deține trei pisici în locuința 
proprie și îngrijește mai multe pisici în spațiul comun al blocului, fără a deține acordul celorlalți 
locatari. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 300 lei. 

 
18. 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 G.C.C., de 35 ani, care a oprit voluntar 
cu autoturismul, în fața unui imobil de pe strada Nicolae Bălcescu, blocând astfel accesul în 
parcare a altui autoturism. 

 
19. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au sancționat-o contravențional 

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita G.L., din județul Brăila, 
care a condus autoturismul pe strada Mihai Bravu, dinspre strada Episcop Melchisedec 
Ștefănescu, către strada Vasile Alecsandri, fără a respecta semnificația indicatorului 
rutier ”Accesul interzis”. 

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

amendă în sumă de 200 lei, pe numitul H.G., din Galați, care în timp ce se afla în Piața Micro 
17, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa comercianților.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


