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

valoare de 1.500 lei, pe B.M., din Galați. Susnumitul, în calitate de proprietar al unui teren situat 
pe strada Morilor, a tulburat liniștea publică, prin efectuarea unor lucrări de construcții și 
folosirea de utilaje care produc zgomote, spre indignarea și dezacordul locuitorilor din zonă.  

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numita F.M., a deversat ape uzate 
menajere pe domeniul public, respectiv pe carosabilul străzii Tunelului, prin intermediul unei 
instalații improvizate, dăunând astfel esteticii și curățeniei în zonă. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 260/2018. 

 
3. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul D.S., a executat tăieri ilegale 
în coroana unor arbori sănătoși, aflați pe domeniul public, pe bulevardul Dunărea. Susnumitul a 
fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii 24/2007. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, o societate comercială, cu punct de 
lucru de pe strada Oțelarilor, nu deține contract încheiat cu operatorul licențiat, pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor municipale. De asemenea, persoana juridică nu a dat curs 
invitației de a se prezenta la sediul Poliției Locale, în vederea verificării documentelor. 
Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 1.000 lei, 
în conformitate cu prevederile HCL 316/2019 și OUG 195/2005. 

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

valoare de 800 lei, pe numitul C.C., de 44 ani, din Galați, care a depozitat gunoi menajer în zona 
unui imobil de pe strada Episcop Melchisedec Ștefănescu, încălcând astfel legislația în vigoare. 

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

în valoare de 600 lei, pe numitul R.C., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în zona unui 
bloc de pe strada Oțelarilor, în timp ce tulbura prin strigăte și larmă, liniștea locuitorilor di zonă. 

 
7. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte 

de penalizare, pe numita Ș.R., de 42 ani, din județul Brăila. Persoana în cauză a condus 



 

autoturismul și a staționat voluntar pe banda unu de circulație a străzii Gării, în dreptul unei 
societăți comerciale, nerespectând semnificația indicatorului de restricție rutieră ”oprirea 
interzisă”. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul D.G.D., de 27 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce își 
plimba câinele de companie în Parcul Corneliu Coposu, încălcând astfel prevederile legale. 

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

în cuantum de 500 lei, pe C.G., din Galați. Susnumita a depozitat pe trotuarul aferent unui imobil 
de pe strada Cristofor Columb, deșeuri lemnoase, diverse ambalaje și resturi menajere, 
îngreunând desfășurarea normală a circulației pietonale, spre indignarea cetățenilor. 

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

puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe M.R.C., de 36 ani, din Galați. 
Susnumita a condus autoturismul pe strada Pieței, dinspre strada Tecuci, spre strada Traian, 
nerespectând semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
11. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul C.N.V., a ocupat în mod 
nelegitim spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Parcului, prin edificarea unei copertine 
garaj, în scopul amenajării unei platforme destinate parcării autoturismului proprietate 
personală. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 200 lei, 
iar ca măsură complementară, s-a dispus desființarea platformei și aducerea terenului la starea 
inițială. 

 
 
 

 
 

 
 
 


