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      1. În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în 
Construcții și Afișaj Stradal au constatat că, la un imobil situat în Galați, pe strada Lacului, 
proprietarul a executat lucrări de construcții, fără autorizație de construire, constând în edificare 
anexă gospodărească. Cel în cauză fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 
1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată. 

      2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au 
constatat că la un imobil situat în Galați, pe strada Dr. Nicolae Alexandrescu, proprietarul a 
executat lucrări de construcții, constând în desființarea unei locuințe veche, fără autorizație de 
desființare, și edificarea unei locuințe noi și a unei anexe, fără autorizație de construire. În acest 
caz, oamenii legii au aplicat două sancțiuni contravenționale, fiecare în valoare de 1.000 lei, și 
s-a dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. 

3. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că o societate comercială a depozitat deșeurile rezultate în urma activității 
economice, la punctul de colectare a gunoiului menajer, special amenajat pentru persoane fizice, 
aferent unui bloc de pe strada Drumul Viilor. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018, și s-a dispus interzicerea depozitării deșeurilor generate din activitate, la punctele de 
colectare a deșeurilor destinate persoanelor fizice. 

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

Mediului au constatat că o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe Faleza Dunării, 
a abandonat deșeuri rezultate în urma activității economice, în zona aferentă trecerii cu calea 
ferată de pe strada Garofiței. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019, iar ca măsură 
complementară s-a dispus colectarea deșeurilor și eliminarea acestora prin operatorul licențiat. 

 
5. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unor sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că la data controlului, două societăți 
comerciale nu dețineau contracte încheiate cu operatorul autorizat de salubrizare, în vederea 
colectării, transportului și depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor precolectate selectiv, 
rezultate din activitatea economică desfășurată la punctele de lucru din strada Domnească și 
strada Ionel Fernic. Operatorii economici au fost sancționați contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019, iar ca măsură 
complementară s-a dispus încheierea contractelor de salubrizare cu operatorul autorizat, în 
vederea predării deșeurilor municipale provenite din activitatea economică. 



 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe 

numitul B.G., din Galați, în timp ce comercializa flori pe trotuarul aferent unei societăți 
comerciale de pe strada Brăilei, fără a deține licență de ocupare ocazională a domeniului public, 
eliberată de Autoritatea Publică Locală. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 i-au depistat în Piața Micro 40 pe numiții O.D.M., 

în vârstă de 50 ani și S.A., în vârstă de 31 ani, ambii din Galați, care tulburau liniștea publică 
prin țipete și larmă, ambii fiind în stare de ebrietate. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul C.Z., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 
împrăștia gunoiul menajer de la punctul de colectare aferent unui bloc de pe bulevardul Galați, 
încălcând astfel prevederile legale. 

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

strada Movilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă, se desfășoară activitatea de comerț cu materiale de construcții, iar 
operatorul economic ocupă trotuarul cu material lemnos, fără a deține autorizație în acest sens. 
Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

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

cu amendă în valoare de 700 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, pe numitul C.G., în vârstă 
de 37 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul și a staționat voluntar pe trotuarul 
aferent străzii Lemnari, împiedicând astfel buna desfășurare a traficului pietonal. 

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

Mediului, au constatat că numitul I.G., a depozitat pe spațiul verde aferent unui bloc de pe strada 
Feroviarilor, un număr de 20 saci cu deșeuri provenite din amenajarea unui apartament. De 
asemenea, acesta nu a putut face dovada existenței unui contract încheiat cu operatorul licențiat 
în municipiul Galați, motiv pentru care a fost sancționat contravențional, cu amendă în cuantum 
de 200 lei, conform prevederilor Legii 24/2007, și cu avertisment scris în conformitate cu 
prevederile HCL 316/2019. Ca măsură complementară, s-a dispus eliminarea deșeurilor printr-
un operator licențiat, iar ulterior sacii cu moloz au fost ridicați de pe spațiul verde. 

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

amendă în valoare de 500 lei, pe G.P., în vârstă de 47 ani, din comuna Luncavița, județul Tulcea. 
Susnumita a fost depistată în dreptul unui bloc de pe strada Laminoriștilor, în timp ce 
comercializa produse lactate dintr-un autoturism, încălcând astfel prevederile legale. 

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

cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul M.V.R., în vârstă de 26 ani, din Galați. Persoana 
în cauză a condus autoturismul în regim TAXI, pe bulevardul Milcov, iar la controlul 
documentelor nu a putut face dovada deținerii atestatului professional, necesar transportului 
public de persoane. 

 



 

14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în cuantum de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul B.C., în vârstă de 26 ani, din 
Galați, care a oprit voluntar cu autoturismul, în stația Bus ”Bingo”, de pe strada Gheorghe 
Asachi, îngreunând astfel circulația mijloacelor de transport în comun. 

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

sumă de 100 lei, pe S.E., de 47 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în timp ce fuma în 
scara unui bloc situat pe strada Barboși, provocând astfel indignarea locatarilor. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


