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1. În cadrul verificărilor efectuate la un imobil situat în Galați, pe strada Anul Revoluției 
1848, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au 
constatat că, au fost executate lucrări de construcții fără autorizație, constând în desființare 
anexe. Drept urmare, 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. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au depistat pe numiții P.A.C., de 30 ani și I.C., 

de 31 ani, ambii din Galați, în timp ce tulburau liniștea locatarilor unui bloc de pe strada 
Zidarilor, prin strigăte și injurii adresate trecătorilor. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.800 lei. 

 
3. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă 

în valoare de 1.000 lei, pe numitul C.B.C., de 40 ani, din Galați, care a expus spre comercializare 
trei autoturisme, pe trotuarul aferent unei societăți comerciale de pe strada Oltului, încălcând 
astfel prevederile legale și blocând traficul pietonal în zonă. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul C.M., de 32 ani, din Galați, care a proferat injurii și expresii 
jignitoare la adresa agenților de securitate, din incinta Centrului de Urgență pentru Persoane fără 
Adăpost din Galați. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat pe numitul L.R., din comuna 

I.C.Brătianu, județul Tulcea, care a aprins diferite resturi menajere, la punctul de colectare a 
deșeurilor, situat pe strada Nae Leonard. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

strada Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă, se desfășura activitate comercială cu calculatoare, fără a deține 
autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei.  

 
7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții D.M. de 50 ani și D.M., de 29 ani, ambii din Galați, 
care au fost depistați în Piața Micro 17, provocând și participând efectiv la scandal, atrăgând 
astfel indignarea trecătorilor și tulburând liniștea publică. 



 

 
8. 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 asigurat 
colectarea separată a deșurilor reciclabile și menajere, generate la punctul de lucru situat pe 
strada Oțelarilor, în recipiente separate, inscripționate corespunzător. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 

 
9. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, ca urmare a unei 

postări pe o rețea de socializare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, 
au constatat că numitul N.S., a ocupat nelegitim o suprafață de aproximativ 4 mp din spațiul 
verde aferent unui bloc de pe strada Oltului, cu construcții (moloz), în vederea amenajării unui 
loc de parcare. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 900 
lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007 și s-a dispus măsura aducerii spațiului verde la 
starea inițială. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 700 lei, pe numitul S.S., de 39 ani, din Galați, care a parcat autoturismul pe trotuarul 
aferent unui bloc de pe strada Brăilei, împiedind astfel traficul pietonal în zonă. 

 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr.1, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 

580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul G.P.C, de 42 ani, din Galați, care a condus 
autoturismul și a staționat voluntar, în stația bus ”CNVA”, de pe strada Nicolae Bălcescu, 
îngreunând accesul mijloacelor de transport public călători. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul S.F., nu a păstrat curățenia 
domeniului public, aruncând aproximativ 10 saci cu moloz provenit de la amenajarea unui 
imobil, pe terenul viran aferent străzii Ștefan Petică. Pentru această faptă, susnumitul a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018, iar ca măsură complementară, s-a dispus curățarea zonei afectate, aceasta fiind 
realizată. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au depistat pe numitul M.C., din Galați, 

în Piața Micro 17, în timp ce oferea spre vânzare țigări netimbrate, de proveniență Republica 
Moldova. Persoana în cauză, a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, 
iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și depusă la Camera Corpurilor 
Delicte de la sediul Poliției Locale Galați. 

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

cu amendă în valoare de 500 lei, pe C.G.A., de 23 ani, din Galați. Persoana în cauză a desfășurat 
activități specifice transportului de persoane în regim de TAXI, pe strada Traian, fără a putea 
face dovada deținerii atestatului profesional. 

 
15. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 500 lei, pe numitul Ș.I., din Galați, care a fost depistat în parcul de joacă pentru copii, 



 

aferent unui bloc de pe strada Laminoriștilor, în timp ce consuma băuturi alcoolice, încălcând 
astfel prevederile legale. 

 
16. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe M.I., de 35 ani, din Galați. Susnumitul a fost 
depistat în parcarea unei societăți comerciale de pe strada Combinatului, efectuând transport de 
mărfuri cu o autoutilitară, fără a deține autorizație necesară afectuării acestui tip de activitate. 

 
17. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în sumă de 300 lei, pe numitul S.V., din Galați, care a fost depistat în dreptul unui imobil de pe 
strada Dimitrie Cantemir, în timp ce plimba câinele de companie de talie mare, fără botniță și 
lesă. 

 
18. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în sumă de 500 lei, pe numita D.V., din Galați, care în calitate de deținător legal al unei 
autoutilitare, a staționat voluntar în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Drumul de Centură 
cu bulevardul Milcov, nerespectând prevederile autorității publice locale de a parca în locurile 
special amenajate pentru vehiculele a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 t.  

 
 
 
 
 
 
  


