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1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Nae Leonard, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășoară activitate de alimentație publică fără autorizație 
(restaurant). De asemenea, în urma verificărilor în spațiul de depozitare (frigider), au fost găsite 
produse alimentare (carne de porc și de pui) și lămâi parțial mucegăite, produse pentru care nu 
s-a putut determina termenul de valabilitate. Operatorul economic a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 15.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 
12/1990, pentru punerea la vânzare de produse cu termenul de valabilitate expirat. 

 
2. Ca urmare a verificărilor efectuate în vederea soluționării unor sesizări, în care sunt 

reclamate nereguli privind existența contractelor de salubrizare la unii operatori economici, 
polițiștii din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au efectuat o serie de verificări. În urma 
controalelor întreprinse, oamenii legii au constatat că, un număr de șase agenți economici nu 
dețineau contracte încheiate cu operatorul licențiat pentru preluarea deșeurilor provenite din 
activitatea desfășurată la punctele de lucru de pe raza municipiului Galați. Persoanele juridice în 
cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în cuantum total de 5.000 lei, pentru 
încălcarea prevederilor HCL 316/2019.   

 
3. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au depistat în parcul de joacă special 

amenajat de pe Faleza Inferioară, un grup format din cinci persoane cu vârste cuprinse între 25 
și 43 de ani, care utilizau elementele de joacă destinate copiilor, cu toate că în parc exista un 
panou de informare cu modul de folosire a acestora. Pentru această faptă persoanele în cauză au 
fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 5.000 lei. 

 
4. La controlul efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe bulevardul 

George Coșbuc, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă se desfășura activitate de spălătorie auto, fără ca operatorul economic să 
dețină autorizație. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 
2.000 lei. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.500 lei, pe numitul D.C., de 50 de ani, din Galați. Cel în cauză a fost depistat în 
dreptul unui imobil de pe strada Gării, în timp ce consuma băuturi alcoolice, iar în momentul 
legitimării a devenit nervos și a aruncat diverse obiecte pe domeniul public.   

 



 

6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, i-au sancționat contravențional cu amenzi 
în valoare totală de 1.300 lei, pe numiții D.G. și D.S., ambii din Galați, care în timp ce se aflau 
în scara unui bloc de pe bulevardul Dunărea, au proferat injurii, expresii jignitoare și amenințări 
cu acte de violență, la adresa numitului I.L. 

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

strada Siderurgiștilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate comercială, fără ca persoana juridică să 
dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Pentru această faptă, operatorul 
economic a fost sancționat contravențional, conform HCL 260/2018, cu amendă în valoare de 
1.000 lei. 

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

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe G.G., de 48 ani, din Galați. Susnumitul a 
fost depistat în timp ce efectua servicii de producție de mobilier, într-o hală improvizată pe strada 
Rapsodiei, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege.  

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au depistat pe N.G., de 51 ani, din Galați, în timp 

ce consuma băuturi alcoolice în zona Centrului de Transfuzii, iar în momentul legitimării, acesta 
a refuzat, comunicând în mod repetat date eronate privind identitatea sa. Susnumitul a fost 
sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, l-au depistat în zona Parcului Elice, pe 

numitul C.N., de 43 ani, din comuna Independența, județul Galați, în timp ce consuma semințe 
de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul public. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în cuantum de 800 lei. 

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

valoare de 700 lei, pe numita M.L., din Galați, care a parcat autoturismul pe un loc rezervat 
persoanelor cu handicap, marcat și semnalizat corespunzător, în dreptul unui bloc de pe strada 
Traian. 

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

cu amendă în valoare de 580 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul B.C., de 31 ani, din Galați, 
care a staționat voluntar cu autoturismul, pe aleea de acces din parcarea aferentă unui bloc de pe 
strada Brașov. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în sumă de 300 lei, pe numita M.M., de 46 ani, din Galați, care în calitate de părinte al 
minorului S.G., nu a luat măsurile necesare pentru a-l supraveghea, acesta blocând în repetate 
rânduri barierele de acces din Piața Centrală, prin forțarea butoanelor de pe panourile de 
comandă. 

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

numitul V.N., de 48 ani, din Galați, în curtea unui imobil de pe strada Drumul Viilor, în timp ce 
efectua reparații la un autoturism fără a îndeplini condițiile stabilite prin lege. Persoana în cauză 
a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 500 lei, conform prevederilor Legii 
12/1990.  


