
 

 

Buletin de presă  

02 iulie 2020 

1. 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, zona Tirighina, în 
calitate de generator de deșeuri, a abandonat pe terenul din vecinătate, deșeuri (plastic, ambalaje 
din hârtie și carton, folii de plastic cu eticheta operatorului, suporți sârmă sudură și textile 
îmbibate cu ulei), afectând astfel o suprafață de aproximativ 300 mp.  

Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 lei, în 
conformitate cu prevederile Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor, și s-a dispus măsura de 
ridicare a deșeurilor depozitate și curățarea terenului.  

La câteva zile după aplicarea sancțiunii, operatorul economic a igienizat terenul pe care 
polițiștii locali, la momentul verificării, au găsit o cantitate impresionantă de deșeuri.  

În primele șase luni ale anului 2020, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, pentru depozitare/abandonare/aruncare deșeuri, a aplicat un număr de 53 de sancțiuni 
în valoare de peste 50.000 lei. (foto) 

 
 
2. 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 desfășura activitate comercială fără a fi respectate condițiile stabilite 
de Autoritatea Publică Locală. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă 
în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 12/1990. 

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

valoare de 2.000 lei, pe numitul S.A., de 42, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în 
curtea unui imobil de pe strada Privighetorii, în timp ce tulbura ordinea și liniștea publică, 
ascultând muzică la intensitate foarte mare, spre nemulțumirea locatarilor din zonă. 

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

în valoare de 1.500 lei, pe D.A., de 45 ani, din comuna Bărbulești, județul Ialomița. Susnumitul 
a fost depistat în timp ce consuma băuturi alcoolice în stația Bus ”Gara CFR”, iar în momentul 
legitimării, acesta a devenit recalcitrant, proferând injurii și expresii jignitoare, tulburând astfel 
ordinea și liniștea publică. 

 
5. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat în Galați, pe strada Traian, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au constatat că se 
executau lucrări de construcții fără autorizație, constând în extindere locuință, pe terenul 
proprietatea Municipiului Galați. Chiriașul a fost sancționat contravențional cu amendă în 



 

valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată, iar ca măsură 
complementară s-a dispus desființarea construcției ilegale. 

 
6. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat într-un bloc de pe strada Regiment 11 

Siret, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au 
constatat că se executau lucrări de construcții fără autorizație, constând în modificări interioare 
și edificare balcon. Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 
lei, și s-a dispus sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, actualizată. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul C.A., de 21 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată 
în zona unui bloc de pe strada Traian, în timp ce rupea crengi, frunze și flori dintr-un tei și le 
arunca pe trotuar, încălcând astfel prevederile legale. 

 
8. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numita C.V., a ocupat în mod nelegitim, 
spațiul verde aferent unui imobil situat într-un bloc de pe strada Oțelarilor, cu o platformă 
betonată de aproximativ 2 mp și un covor de piatră naturală de aproximativ 2,5 mp. Persoana în 
cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, conform prevederilor 
Legii 24/2007, și s-a dispus desființarea platformei, îndepărtarea pietrei și aducerea spațiului 
verde la starea inițială. 

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

cu amendă în cuantum de 790 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul G.I., de 40 ani, din județul 
Brăila, care a condus o autoutilitară, prevăzută cu remorcă, pe strada Tecuci și a refuzat să 
oprească la semnalul regulamentar al oamenilor legii. Susnumitul a refuzat să dea date pentru 
stabilirea identității sale. 

 
10. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, pe 

V.D.I., de 28 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul și a parcat pe trotuarul aferent 
unui imobil de pe strada Constantin Brâncoveanu, îngreunând astfel traficul pietonal. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori, au depistat 

în spatele unui bloc de pe strada 1 Decembrie 1918, un grup format din patru persoane cu vârste 
cuprinse între 22 și 48 ani, toți din Galați, în timp ce deranjau liniștea și ordinea publică. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei. 

 
12. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul L.I.A., de 27 ani, din Galați, care a fost depistat în 
scara unui bloc de pe strada Blaj, în timp ce amenința cu acte de violență locatarii, provocând 
scandal și lovind cu piciorul ușile apartamentelor. 

 
13. Polițiștii locali i-au sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.000 lei, 

pe numiții H.M.A., de 20 ani și I.R.M, de 21 ani, ambii din Galați. Persoanele în cauză au fost 
depistate în zona Parc ”Spicu”, în timp ce tulburau ordinea și liniștea publică prin strigăte și 
larmă, încălcând astfel prevederile legale. 

 



 

14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul I.P.C., din Galați, care a provocat scandal într-un 
mijloc de transport în comun, lovindu-l cu pumnii pe numitul C.V.C.D.. De asemenea, persoana 
în cauză a avut o atitudine sfidătoare atât la adresa conducătorului mijlocului de transport, cât și 
la adresa oamenilor legii, stârnind astfel indignarea celorlalți călători. 

 
15. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe T.I.A., de 22 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul pe strada 
Brăilei și a oprit neregulamentar pe banda unu de circulație, fără a respecta semnificația 
indicatorului de restricție rutieră ”oprirea interzisă”, îngreunând astfel fluența traficului rutier în 
zonă. 

 
16. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul L.D., în calitate de proprietar 
al unui imobil situat pe strada Barboși, nu a asigurat curățenia în interiorul acestuia, depozitând 
diverse deșeuri. Pentru această faptă, persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în sumă de 200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

Mediului, au constatat că numita F.N.A., a abandonat deșeuri provenite din gospodărie, în 
dreptul unui imobil de pe strada Garofiței. Persoana fizică a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 200 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

 
18. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, au depistat-o pe numita A.L., de 41 ani, din oraș 

Berești, județul Galați, în dreptul unui bloc de pe strada Ionel Fernic, în timp ce comercializa 
produse lactate dintr-un autoturism, fără a respecta condițiile stabilite de Administrația Publică 
Locală. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 200 lei. 

 


