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1. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, numita D.E., a aruncat deșeuri din hârtie, carton, 
înscrisuri, pe terenul situat la intersecția străzii Traian cu Aleea Egretei, din Galați, dăunând astfel 
esteticii și curățeniei. 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. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, un operator 

economic avea amplasate pubele pentru deșeurile rezultate din activitatea economică desfășurată, la o 
distanță mai mică de 10m de cea mai apropiată fereastră a unui imobil, nerespectând astfel prevederile 
HCL 260/2018. Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
conform HCL 260/2018, și s-a dispus îndepărtarea pubelelor, astfel încât să fie respectată prevederea 
legală. 

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

Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat că în locația 
respectivă se desfășoară activitate de coafor, fără ca operatorul economic în cauză să dețină autorizația 
necesară eliberată de către Primăria Municipiului Galați. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numitul R.D., în vârstă de 43 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce arunca 
mai mulți saci cu resturi menajere, pe domeniul public aferent străzii Zimbrului, dăunând astfel 
curățeniei zonei. 

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

Grigore Ventura, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat că, în 
locația respectivă se desfășura activitate de comerț cu materiale de construcții, iar agentul economic avea 
depozitați pe trotuar, peleți de saci cu ciment, adeziv și cărămizi, fără a deține autorizație în acest sens. 
Agentul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform 
prevederilor HCL 260/2018. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 

725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul B.I., în vârstă de 20 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
staționat voluntar cu autoturismul în stația bus ”Bingo”, îngreunând astfel accesul mijloacelor de 
transport în comun, cât și urcarea/coborârea călătorilor. 

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

amendă în cuantum de 500 lei, pe C.F., de 33 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe strada 



 

Stadionului, efectuând transport în regim TAXI, iar la controlul documentelor, acesta nu a putut face 
dovada deținerii atestatului profesional, necesar pentru astfel de activități. 

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

300 lei, pe numitul B.I., în vârstă de 35 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce își plimba câinele 
de companie pe strada Gorunului, fără a avea asupra sa ustensilele necesare pentru colectarea dejecțiilor. 

 
9. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în cuantum de 700 lei, pe numita V.L., 

de 47 ani din comuna Frumușița. Cea în cauză a parcat voluntar autoturismul, pe pista de bicicliști situată 
pe trotuarul recent modernizat, de pe strada Brăilei. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 200 

lei, pe Ș.V., de 36 ani, din Galati. Susnumitul a fost depistat în fața unei unități farmaceutice, de pe Aleea 
Comerțului din Piața M39A, comercializând fasole și brânză, fără a deține licență pentru comert stradal. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, în urma unui control 

efectuat la un operator economic, cu punct de lucru pe bulevardul Siderurgiștilor, au constatat că se 
desfășoară activitate de tip alimentație publică și activitate de tip magazin mixt, fără a deține autorizațiile 
necesare, eliberate de către Primăria Municipiului Galați. Societatea a fost sancționată contravenționa,l 
cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

 
12.  Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 

500 lei, pe numitul G.G.C., în vârstă de 47 ani, din Galați. Cel în cauză a fost depistat în fața unui imobil 
de pe strada Siderurgiștilor, în stare de ebrietate, tulburând liniștea locatarilor prin strigăte și țipete.   

 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră au sancționat-o contravențional, cu 

amenda în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numita O.M., de 29 ani, din Galați. Acesta a 
staționat voluntar cu autoturismul pe banda de circulație a străzii General Iacob Lahovary, blocând calea 
de acces a unui imobil. 

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

contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul Ș.V., de 36 ani, din Galați. Cel în cauză a 
fost depistat în timp ce comercializa legume în Piața Micro 39, în alte locuri decât cele special amenajate 
și autorizate. 

 
15. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 au sancționat-o contravențional, cu amenda în cuantum 

de 700 lei, pe numita D.M.I., de 33 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus și a parcat voluntar 
autoturismul, pe trotuarul aferent străzii Alexandru Cernat, îngreunând traficul pietonal. 

 
16. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe Ș.V., în timp 

ce comercializa brânză, pe Aleea Comerțului Micro 39, în alte locuri decât cele special amenajate și 
repartizate comercianților de autoritățile administrației publice locale. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional, conform HCL260/2018, cu amendă în valoare de 500 lei. 

 
 


