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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu amendă de 500 lei, 
pe numitul M.S., de 52 ani, din Galați, care a lăsat în libertate si nesupravegheați doi câini de 
talie mare, din rasa Amstaff, pe strada Nicolae Bălcescu, punând în pericol trecătorii din zonă. 
 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum 
de câte 1.000 lei, fiecare, pe numiții R.A., de 41 ani și M.C., de 36 ani, cu amendă de 700 lei pe 
numitul A.C., de 40 ani și cu amendă de 2.500 lei, pe numitul L.C., de 32 ani, toți din Galați. 
Cei în cauză au fost depistați în Piața Micro 17, în timp ce proferau cuvinte vulgare și amenințau 
cu acte de violență trecătorii. Doi dintre ei au refuzat să dea date cu privire la stabilirea identității, 
fapte ce au atras indignarea cetățenilor. 

 
3. Echipa de intervenție rapidă i-a depistat în parcarea unui supermarket pe numiții D.A.C., de 
19 ani, B.M.C., de 18 ani, N.M., de 18 ani și N.A.C., de 19 ani, toți din Galați, care tulburau 
liniștea publică prin folosirea la intensitate mare a unei boxe portabile. Cei în cauză au fost 
sancționați contravențional cu amenzi în cuantum total de 600 lei. 
 
4. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu patru puncte amendă în valoare de 580 lei 
și cu 3 puncte penalizare, pe numitul T.P.D., de 39 ani, din Brăila, care a staționat voluntar cu 
autoturismul, pe banda a doua de circulație a străzii General Iacob Lahovary, în imediata 
apropiere a căii de acces a Oficiului Poștal nr.1, nerespectând semnificația indicatorului 
rutier ,,oprirea interzisă”. 
 
5. La controlul efectuat la un operator economic, cu punctul de lucru de pe strada Oțelarilor, 
polițiștii locali au constatat că, se desfășura activitatea de beauty, fără autorizația Primăriei 
Municipiului Galați. Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 
lei.   
 
6. La controlul efectuat la punctul de lucru a unei societăți comerciale din strada Oțelarilor, 
polițiștii locali au constatat că, se desfășura activitate de alimentație publică, fără a deține 
autorizațiile necesare. Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 
2.000 lei.   
 
7. La data de 12.03.2020, orele 1540, polițistul local Andrei Ștefan din cadrul Secției 1 Poliție 
Locală, a sancționat contravențional cu amendă 1.000 lei, pe numitul Chiosa Marius de 40 ani, 



 

din  Galați, care a fost depistat pe strada Regimentul 11 Siret, în parcarea aferentă blocului G2, 
în timp ce profera injurii, expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență la adresa 
persoanelor care doreau să parcheze autoturismele în parcare, precum și împotriva bunurilor 
acestora. 
 
8. La data de 12.03.2020,  orele 1245, polițistul local Buruiană Lucian din cadrul Secției 3 Poliție 
Locală, l-a sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, pe numitul Bucșan 
Adrian de 19 ani, din Galați, care a fost depistat pe strada Dr. Petru Groza, în spatele 
Restaurantului ,,Levant”, în timp ce ardea cabluri electrice pentru a recupera cuprul. 
 
9. La data de 12.03.2020, ora 1600, polițistul local Gavrilă Toni din cadrul Secției 5 Poliție 
Locală, a  sancționat contravențional, cu amendă de 800 lei, pe numitul Lemnaru Cătălin de 48 
ani, din județul Brăila, care a aruncat un rest de țigară pe domeniul public, în stația bus ,,Bariera 
Traian”. 
 
10. La data de 12.03.2020, polițiștii locali Antohi Costică și Gorovei Radu, în urma controlului 
efectuat la S.C. Lamaracadele S.R.L., cu punctul de lucru pe Bld. Galați nr. 4, blocul A13B, 
parter, au constatat că se desfășoară activitate de comerț cu produse zaharoase, fără a se deține 
autorizație eliberată de P.M.G. Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei. 
 
11. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului 
au constatat că, numita C.L.M. prepara beton, direct pe domeniul public, afferent unui imobil de 
pe strada Războieni. Persoana în cauză a fost sanctionată contraventional cu amenda in valoare 
de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, art. 36. 
  
12. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, numita M.M. 
a ocupat domeniul public, respectiv trotuarul aferent unui imobil de pe strada Tudor 
Vladimirescu, cu aproximativ 25 de saci cu moloz, dăunând astfel esteticii zonei și îngreunând 
circulația pietonală. Menționăm faptul că până la data întocmirii prezentului proces verbal, 
molozul a fost predat către SP ECOSAL Galați. Persoana în cauză a fost sanctionată 
contraventional cu amenda in valoare de 400 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, 
art. 42. 
 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, în timpul acțiunii de patrulare, 
au constatat că, numitul Ș.S. a aruncat deseuri menajere provenite din activitati gospodaresti 
(ambalaje plastic, ambalaje metalice, hartie, etc.) pe terenul viran, aferent unui imobil situat pe 
strada Stefan Petica. Respectiva persoană a fost sanctionată contraventional cu amendă totală în 
valoare de 400 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019, art. 85 alin. 1 lit.        
      
14. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului 
au constatat că, numitul P.T. spăla autoturismul pe zona verde aferentă laturii de vest a Lacului 
Brateș, distrugând astfel prin poluare cu ape reziduale, o suprafață de aproximativ 6mp. Acesta 
a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii 24/2007. 
 
15. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 
cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că un operator economic, cu punctul de 



 

lucru situat pe strada 1 Decembrie 1918, nu deținea  contract încheiat cu un operator autorizat în 
vederea colectării, transportului, depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor precolectate 
selectiv (hartei, carton, plastic, metal, sticla), provenite din activitatea pe care o desfășoară. 
Operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

  


