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1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că numitul T.I., a depozitat saci conținând reziduuri menajere, provenite 
din activități gospodărești, în alte locuri decât cele amenajate special de autoritățile 
administrației publice locale și anume pe un teren situat la intersecția străzii Mihai Eminescu cu 
strada Livezeni. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare totală 
de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018 și OUG 195/2005. 

 
2. În urma controlului efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru pe Faleza 

Inferioară, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că 
în locația respectivă se desfășura activitatea de comerț cu produse de patiserie, fără a deține 
autorizație de funcționare legală. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei.  

 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 au depistat-o pe numita H.E., din Galați, care 

împrăștia gunoiul din recipientele de colectare, aferente unui bloc de pe strada Camil Ressu din 
Galați. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 800 lei. 

 
5. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe B.A.N., de 23 ani, din comuna Corni, județul 
Galați. Susnumitul a staționat neregulamentar cu autoturismul, în intersecția străzilor Brândușei 
cu strada Lebedei, îngreunând fluența traficului rutier în zonă. 

 
5. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, conform 

prevederilor Legii 61/1991, pe numitul C.Z., de 42, din Galați, care în timp ce se afla în zona 
unui bloc de pe strada Laminoriștilor, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa trecătorilor, 
stârnind astfel indignarea acestora. 

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

valoare de 500 lei, pe C.M., de 40 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în zona pieței de pe 
strada Saturn, în timp ce amenința cu acte de violență trecătorii, folosind un lanț cu lungimea de 
aproximativ un metru. 

 
7. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul 

G.I.A., de 31 ani, din Galați, care în calitate de proprietar al unui imobil, situat într-un bloc de 
pe bulevardul George Coșbuc, a tulburat liniștea locatarilor, folosind o bormașină. 



 

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

bulevardul Marea Unire, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă, se desfășura activitate de comerț cu produse alimentare, fără a 
deține ”Acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice”, eliberat de 
Autoritatea Publică Locală. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 400 lei, conform prevederilor OG 99/2000, iar ca măsură complementară, s-a dispus 
suspendarea activității până la data autorizării. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală au sancționat-o contravențional cu amendă 

în cuantum de 300 lei, pe numita O.E., din Galați, care a fost depistată în incinta unui spațiu 
comercial, în timp ce-și făcea cumpărăturile însoțită de animalul de companie, deși la intrare era 
pus la loc vizibil un afiș care interzicea accesul cu animale. 

 
 
 
 


