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1. În timpul acțiunii de patrulare, poliţiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că numita N.E., a depozitat pe domeniul public aferent unui imobil 
de pe bulevardul George Coșbuc, mai mulți saci menajeri plini cu deșeuri din plastic, 
carton, înscrisuri și deșeuri menajere. Persoana în cauză a fost sancţionată 
contravenţional, cu amendă totală în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019, şi s-a dispus colectarea deşeurilor şi eliminarea prin operatorul economic 
licențiat. 

2. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, poliţiștii locali 
au constatat că deșeurile generate din activitatea desfășurată la un punct de lucru a unui 
operator economic, situat în Galați, pe strada Stelei, constând în hârtii, plastic, ambalaje, 
produse alimentare, bonuri fiscale, au fost abandonate și depozitate pe terenul fostei 
societăți MEHID SA. Agentul economic în cauză a fost sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019, şi s-a 
dispus colectarea deşeurilor şi eliminarea prin operatorul economic licentiat.     

3. Polițiștii din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori i-au sancționat 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, 
pe numiții M.V., în vârstă de 28 ani și S.R., în vârstă de 34, ambii din Galați. Persoanele în cauză 
au fost depistate în dreptul unui imobil de pe strada Universității, în timp ce încercau să-și 
însușească material lemnos provenit de la un arbore tăiat anterior de Serviciul Gospodărire 
Urbană, fără a avea aprobare în acest sens de la Autoritatea Publică Locală.  

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul C.S.G., în vârstă de 50 ani, din Galați, care a depozitat 
necontrolat deșeuri pe trotuarul aferent unor imobile de pe strada Cristofor Columb, încălcând 
astfel prevederile legale. 

 
5. În cadrul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități 

Comerciale au depistat-o în parcarea aferentă Pieții Micro 19, pe numita B.M.C., în vârstă de 19 
ani, din comuna Jorăști, județul Galați, care comercializa carne de pasăre și ouă, dintr-un 
autoturism. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 
lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 



 

6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au sancționat contravențional cu amendă, în 
valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe Z.M., în vârstă de 38 ani, din Galați. Susnumitul 
a condus autoturismul pe strada Roșiori și a staționat voluntar pe trecerea de pietoni, fără a 
respecta semnificația indicatorului de restricție rutieră ”Oprirea interzisă”, îngreunând astfel 
traficul în zonă. 

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

cuantum de 700 lei, pe numita H.C., de 22 ani, din Galați. Persoana în cauză a parcat 
autoturismul în fața unei unități de învățământ situată pe strada 1 Decembrie 1918, blocând astfel 
calea de acces în instițuție. 

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

în cuantum de 500 lei, pe numitul C.A., din Galați, care a amenințat-o pe numita C.D., cu acte 
de violență, tulburând astfel liniștea locatarilor unui bloc situat pe bulevardul Dunărea. 

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

cu amendă în sumă de 500 lei, pe numitul M.D.Ș., de 37 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în zona Bariera Traian, în timp ce efectua curse de transport persoane în regim taxi, iar 
la controlul documentelor acesta nu a putut face dovada deținerii certificatului profesional, 
obligatoriu pentru acest tip de activitate. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală au sancționat-o contravențional, cu 

amendă în cuantum de 300 lei, pe numita D.V.P., în vârstă de 38 ani, din județul Brăila. Persoana 
în cauză a fost depistată în dreptul unui bloc de pe strada Brăilei, în timp ce își plimba câinele 
de companie de talie mare, fără a avea botniță, încălcând astfel prevederile legale.  

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

puncte de penalizare, pe numitul O.Ș., din Galați, care a condus autoturismul pe strada Cezar, 
dinspre strada Domnească spre strada Traian, nerespectând semnificația indicatorului 
rutier ”Accesul interzis”. 

 
12. În urma unor verificări efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Secției nr. 3, au depistat într-un imobil situat într-un bloc de pe bulevardul Dunărea, un 
grup format din șase tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 22 ani, toți din Galați, care tulburau 
liniștea locatarilor prin producerea de zgomote și larmă. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 3.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 
61/1991. 

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

amendă în valoare de 800 lei, pe numitul Z.I.C., în vârstă de 48 ani, din Galați. Persoana în cauză 
a fost depistată în timp ce spăla autoturismul pe domeniul public, aferent unui bloc de pe strada 
Portului, încălcând astfel prevederile legale. 

 
14. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe Ș.G., din Galați. Susnumitul a fost depistat 
în timp ce comercializa produse lactate, pe Aleea Comerțului din Micro 39 B, folosind pentru 
determinarea cantității, un cântar fără serie și număr, neomologat și fără verificare metrologică. 

 


