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

din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul N.I., a aruncat dintr-

un autoturism, pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Stadionului, patru pungi din plastic 

ce conțineau deșeuri menajere, dăunând astfel curățeniei din zonă.  

Persoana în cauză a fost identificată, și chiar dacă inițial a negat fapta, în fața 

dovezilor filmate a recunoscut și a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum 

de 500 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

Trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, pentru depozitarea 

deșeurilor pe domeniul public, sancțiunile pot ajunge până la 1.000 de lei. 

Menționăm că, pe tot parcursul anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului de 

Protecție a Mediului au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, persoanelor fizice 

dar și celor juridice, pentru depozitare/abandonare deșeuri, aruncarea pe spațiile verzi de 

mase plastice, hârtii, sticle, deșeuri menajere și orice alte deșeuri, etc. Valoarea acestor 

sancțiuni depășește suma de 36.000 lei. 

Mai trebuie amintit faptul că, Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, a suferit 

unele modificări. Astfel, este interzisă abandonarea deșeurilor, iar încălcarea acestor 

prevederi legale, se sancționează cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane 

fizice și cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice. 

De asemenea, în cazul nerespectării dispozițiilor art. 19 alin. (3) se aplică și 

următoarea sancțiune contravențională complementară: ridicarea deșeurilor depozitate în 

alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform 

legislației în vigoare. 



 

Nerespectarea măsurii dispuse se sancționează conform prevederilor OUG 195/2005 

art. 96 alin. 3. În această situația amenzile variază între 7.500 lei și 15.000 lei, pentru 

persoane fizice, fiind cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei, pentru persoane juridice.  

Conform OUG 195/2005, privind protecția mediului, art. 7 alin. 3, controlul 

respectării măsurilor de protecția mediului se realizează de: lit. b - autoritățile administrației 

publice locale, prin personalul împuternicit, în cazul municipiului Galați fiind vorba 

despre polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecția Mediului. 

 

1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru pe strada 
Siderurgiștilor din Galați, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități 
Comerciale, au constatat că în locația respectivă, se desfășurau activități comerciale 
(restaurant), fără a deține autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul 
economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei, conform 
prevederilor Legii 12/1990. 

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

din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numita I.C., nu a luat măsuri 
în vederea salubrizării terenului aferent imobilului deținut, pe strada Cristofor Columb. De 
asemenea, susnumita a fost notificată să se prezinte la sediul Poliției Locale, în vederea 
efectuării verificărilor și dispunerii măsurilor legale, însă aceasta nu a dat curs solicitării. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei, în 
conformitate cu prevederile OUG 195/2005. 

 
3. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat în Galați, pe strada Marinei, 

polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au 
constatat că au fost executate lucrări de construcții fără autorizație, constând în amplasare 
containere pe platformă betonată. Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 2.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, actualizată. 

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

Mediului, au constatat că o societate comercială, a depozitat deșeurile provenite din 
activitatea pe care o desfășoară pe zona verde aferentă străzii Macului, în alte locuri decât 
cele special amenajate de Administrația Publică Locală. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 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 numitul B.S.A., a ocupat terenul situat sub podul aflat pe DN2B, 
(Galați–Giurgiulești), cu deșeuri rezultate din activitatea de amenajări interioare a unui 
apartament, ocupând o suprafață pe aproximativ 5mp. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018. 
 



 

6. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, 
pe strada Tecuci, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că persoana juridică nu a respectat condițiile prescrise sau declarate în legătură cu 
produsele comercializate, respectiv nu avea afișat gramajul la produsele aflate în vitrină.  
Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe C.F.V., de 25 ani, din județul Neamț, 
care a staționat neregulamentar cu autoturismul, în dreptul Liceului de Arte ”Dimitrie 
Cuclin” din Galați, iar în momentul legitimării a devenit recalcitrant și a proferat injurii la 
adresa oamenilor legii, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul P.V., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată 
în zona unui bloc de pe bulevardul Dunărea, în timp ce tulbura fără drept liniștea locuitorilor, 
prin strigăte și larmă, proferând totodată injurii și expresii jignitoare la adresa trecătorilor.  

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții M.R.F., H.R. și D.R., toți din Galați, care au fost 
depistați în zona unui bloc de pe bulevardul Dunărea, în timp ce își plimbau câinii de 
companie, fără a deține asupra lor ustensilele necesare pentru colectarea dejecțiilor. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliției Locală, l-au sancționat contravențional 

cu amendă în sumă de 800 lei, pe numitul C.S.G., de 49 ani, din Galați, care a depozitat o 
pungă cu deșeuri menajere, pe domeniul public aferent unui imobil de pe strada Cristofor 
Columb. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au sancționat-o contravențional cu amendă 

în valoare de 700 lei, pe numita A.L., de 48 ani, din Galați, care a condus autoturismul și l-
a parcat pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Navelor, îngreunând astfel traficul 
pietonal din zonă. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au depistat pe numitul B.C.G., de 28 ani, 

din Galați, care a condus autoturismul și a staționat voluntar pe calea de acces a parcării de 
pe strada Dornei, blocând ieșirea celorlalte autoturisme parcate regulamentar. Persoana în 
cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte de 
penalizare. 

 
13. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 

3 puncte de penalizare, pe numitul O.I., de 25 ani, din Galați, care a condus autoturismul și 
a staționat pe strada Gării, fără a respecta semnificația indicatorului de restricție 
rutieră ”oprirea interzisă”, îngreunând fluența traficului în zonă. 

 
14. 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.D., de 41 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
condus autoturismul pe strada Episcop Melchisedec, dinspre strada Domnească spre strada 
Mihai Bravu, nerespectând semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 



 

 
15. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional 

cu amendă în valoare de 300 lei, pe numita M.C., de 29 ani, din Galați. Susnumita, în calitate 
de părinte a doi minori, nu a luat măsurile necesare pentru a-i împiedica pe aceștia să 
săvârșească fapte antisociale, respectiv de a tulbura liniștea locatarilor unui bloc prin 
strigăte, țipete și ascultarea muzicii la intensitate mare. 

 
 


