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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 F.I.D., a ocupat în mod 
nelegitim, spațiul verde aferent unor imobile de pe strada Dr. Mihai Petrini, cu o platformă 
betonată în suprafață de aproximativ de 20 mp. Respectiva platformă era împrejmuită cu gard 
din lemn și fier, înalt de aproximativ 1,70 cm, aici fiind amplasate mese, scaune, uscător rufe, 
un hamac tip leagăn, materiale de construcții. În locația respectivă, oamenii legii au găsit și un 
câine, rasa Amstaff, fără botniță, lesă, nerespectând astfel prevederile art. 15, anexă la OMS 
119/2014. Pentru cele constatate, numita F.I.D a fost sancţionată contravenţional cu amendă, în 
valoare totala de 1.800 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007 și ale HCL 260/2018, 
și s-a dispus masura de desființare a construcțiilor de pe spațiul verde și aducerea terenului la 
starea inițială. 

        2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că un operator 
economic, cu punctul de lucru situat pe strada Regiment 11 Siret, nu colecta separat, pe tipuri de 
materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitate, acestea fiind amestecate cu deșeurile 
municipale. În calitate de generator de deșeuri, agentul economic nu le-a transferat, în vederea 
realizării unei operațiuni de tratare, (valorificare, eliminare), către operatorul public autorizat la 
nivelul municipiului Galați. Operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu amenda 
în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019 și cu avertisment, în 
conformitate cu prevederile Legii 211/2011. 

3. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 3.000 lei, pe numitul Ș.M., de 29 ani din Galați. Persoana în cauză a organizat o 
petrecere în curtea unui imobil de pe strada Traian și a folosit aparatura muzicală la intensitate 
maximă, tulburând astfel liniștea celorlalți locatari, deși mai fusese sancționat anterior pentru 
aceeași faptă, cu amendă în valoare de 500 lei. 

 
4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, au depistat în zona unui bloc de pe 

bulevardul Siderurgiștilor, un grup de patru persoane cu vârste cuprinse între 20 și 44 ani,  în 
timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul public. Persoanele 
în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 3.200 lei. 

 
5. În urma unui control 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 tip service, fără a deține 



 

autorizațiile necesare. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 2.000 lei. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numitul S.L.D., de 18 ani, din Galați, care a fost depistat împreună cu 
alți tineri, în parcul de joacă pentru copii, aferent unor blocuri de pe strada Saturn, în timp ce 
tulburau liniștea locuitorilor prin strigăte și larmă, având totodată un comportament sfidător la 
adresa oamenilor legii. Și polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport 
Valori au depistat în zona unui bloc de pe strada Milcov, un grup de cinci tineri, cu vârste 
cuprinse între 18 și 26 ani, toți din Galați, care tulburau liniștea locatarilor. Cei în cauză au fost 
sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.250 lei. 

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

în cuantum de 1.000 lei, pe numitul D.A., de 46 ani, din comuna Bărbulești, județul Ialomița. 
Persoana în cauză a fost depistată în dreptul unui bloc de pe strada Nicolae Caranfil, în timp ce 
profera injurii și expresii jignitoare la adresa persoanelor de sex feminin care treceau prin zonă.  

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

în valoare de 800 lei, pe numitul G.V., din Galați, care a fost depistat în zona Băii Comunale, de 
pe strada Traian, în timp ce arunca resturi menajere pe domeniul public. 

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

cu amendă în valoare de 790 lei, pe numitul T.S., de 31, din Galați, care a condus autorismul pe 
strada Morilor, fără a respecta semnificația indicatorului rutier ”Accesul interzis”, refuzând 
totodată să se legitimeze. 

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

valoare de 700 lei, pe C.T.C., de 29 ani, din Galați. Susnumitul a parcat voluntar autoturismul 
pe trotuarul destinat circulației pietonale de pe strada Elena Doamna, încălcând astfel prevederile 
legale. 

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

în cuantum de 600 lei, pe numitul D.A., de 45 ani, din Galați, care a fost depistat în parcul aferent 
Casei de Cultură a Sindicatelor, de pe strada Brăilei, în timp ce se scălda în fântâna arteziană și 
consuma băuturi alcoolice, stârnind astfel indignarea trecătorilor. 

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

amendă în cuantum de 600 lei, pe numitul S.R., de 55 ani, din Galați, care a fost depistat în stația 
bus ”Liceul de Marină”, în timp ce consuma băuturi alcoolice, iar la cererea justificată a 
oamenilor legii de a se legitima, acesta a refuzat în repetate rânduri. 

 
13. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 

puncte de penalizare, pe M.C.R., de 21 ani, din Galați. Cel în cauză a staționat neregulamentar 
cu autoturismul, în dreptul căii de acces ce deservește scara unui bloc de pe strada Neajlov, 
îngreunând astfel intrarea și ieșirea locatarilor din imobil. 

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

cu amendă în valoare de 500 lei, pe R.N., de 35 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe 



 

strada Prelungirea Brăilei, în timp ce efectua curse în regim de TAXI cu autoturismul, iar la 
controlul documentelor, acesta nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional necesar 
transportului de persoane. 

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

sumă de 500 lei, pe numitul P.G., de 41 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp 
ce circula cu un atelaj hipo, pe strada Galații Noi, fără a avea sac de colectare a dejecțiilor, 
murdărind astfel arterele de circulație. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


