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

strada Vasile Alecsandri, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate de alimentație publică, fără ca operatorul 
economic să dețină autorizațiile necesare. Persoana juridică a fost sancționată contravențional 
cu amendă în valoare de 5.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că o societate comercială nu a salubrizat 
terenul situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, unde erau depozitate deșeuri voluminoase, deșeuri 
vegetale uscate și vegetație spontană. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

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

Mediului au constatat că o societate comercială a abandonat deșeuri rezultate din lucrări de 
amenajare, și diverse ambalaje, pe terenul viran aferent străzii Garofiței. Operatorul economic a 
fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 

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

numitul B.C., de 36 ani, din Galați, în timp ce efectua lucrări de service auto, în incinta unei hale 
aferente unui bloc de pe strada Feroviarilor, în spațiu neautorizat, nerespectând astfel 
reglementările legale în vigoare. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
aamendă în valoare de 1.000 lei. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul P.G., de 48 ani, din comuna Foltești, județul Galați, care a 
fost depistat pe strada Brăilei, în stația bus ”Spitalul Județean”, în timp ce consuma băuturi 
alcoolice, iar în momentul legitimării acesta a refuzat să dea date cu privire la stabilirea identității 
sale. 

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

valoare de 900 lei, pe numitul M.L.S., de 46 ani, din Galați. Persoana în caiză a fost depistată în 
parcarea aferentă unui bloc de pe strada Traian, în timp ce fuma în autoturismul de serviciu, în 
regim de taxi, aruncând totodată pe domeniul public, restul de la țigară.  

 



 

7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu amendă 
în valoare de 800 lei, pe numita M.N., de 40 ani, din Galați, care a fost depistată pe strada 
Domnească din Galați, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, aruncând cojile rezultate 
pe domeniul public. 

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

valoare de 800 lei, pe numita I.M., de 27 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce împrăștia 
pe domeniul public, gunoiul menajer de la punctul de colectare aferent unui bloc de pe strada 
Furnaliștilor. 

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

în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numita D.L., de 44 ani, din Galați. Persoana 
în cauză a staționat voluntar cu autoturismul, pe banda unu de circulație a bulevardului Marea 
Unire, îngreunând astfel traficul mijloacelor de transport în comun, în zonă. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numita M.E., creștea păsări în incinta 
unui imobil situat pe strada Vădeni, producând disconfort vecinilor din zonă. Persoana în cauză 
a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 260/2018. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2, l-au depistat, pe numitul F.N., de 34 ani, din 

Galați, în dreptul unei societăți comerciale de pe Faleza Inferioară, în timp ce comercializa 
obiecte de divertisment, fără a îndeplini condițiile legale și fără a deține acte de proveniență a 
mărfii. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, iar 
marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și depusă la Camera Corpurilor Delicte 
de la sediul Poliției Locale Galați. 

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

de 500 lei, pe numitul V.L., de 39 ani, din Galați, care a provocat scandal, aruncând cu scaune, 
în incinta unui bar situat pe strada Ștefan cel Mare, atrăgând astfel indignarea celorlalți 
consumatori. 

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

numitul F.C.M., de 35 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce tulbura prin țipete și larmă, 
liniștea locuitorilor unui bloc de pe strada Odobești, încălcând astfel prevederile legale. 

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

Mediului, au constatat că numitul D.G., a aruncat diferite deșeuri menajere și reciclabile pe 
domeniul public aferent străzii Castrul Roman. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în sumă de 200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

 
15. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au sancționat-o contravențional  

cu amendă în valoare de 290 lei și două puncte de penalizare, pe numita P.Z., din comuna 
Cosmești, județul Galați. Persoana în cauză a circulat cu autoturismul pe strada Cezar, dinspre 
strada Domnească spre strada Traian, nerespectând semnificația indicatorului rutier ”accesul 
interzis”. 
 



 

  16. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 200 lei, pe 
numitul N.D., de 35 ani, din Galați, care în calitate de conducător auto al unui autoturism în 
regim de taxi, nu a respectat condițiile stabilite în legătură cu serviciul prestat, având o ținută 
necorespunzătoare. 

 

 
 

 

 
 
 


