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1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au depistat-o pe 

numita I.I., de 43 ani, din comuna Băleni, județul Galați, care comercializa produse lactate în 
parcarea aferentă Pieței Micro 40, în alte locuri decât cele special amenajate și repartizate de 
Administrația Piețelor. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 
2. Polițiștii locali l-au depistat pe strada Grădina Veche, pe numitul C.L.I., de 29 ani, din 

Galați, care desfășura activitate de transport persoane, în regim de TAXI. Conducătorul auto nu 
respecta însă condițiile prevăzute, în legătură cu serviciile prestate, respectiv o ținută 
corespunzătoare în timpul activității. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

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

în valoare de 700 lei, pe numitul S.D., de 20 ani, din comuna Piscu, județul Galați, care a parcat 
voluntar autoturismul, pe spațiul verde aferent străzii Elena Doamna, încălcând astfel prevederile 
legale. 

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

puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numitul S.C.A., de 31 ani, din 
Galați, care a condus autoturismul, pe strada Tecuci, dinspre strada Traian spre strada Pieței, 
nerespectând semnificația indicatorului rutier ,,accesul interzis”. 

 
5. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în cuantum de 800 lei, pe 

numita C.C., în vârstă de 21 ani, din Galați, care a fost depistată împrăștiind pe jos gunoiul 
menajer, de la punctul de colectare de pe strada Oțelarilor. 

 
6.  Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în cuantum de 435 lei și 2 

puncte penalizare, pe numita D.C.S., de 38 ani din Galați, întrucât a condus autoturismul și a 
oprit voluntar în dreptul unei clinici de pe strada Nicolae Bălcescu, ignorând semnificația 
indicatorului rutier ,,oprirea interzisă”. Persoana în cauză a îngreunat astfel traficul pietonal cât 
și fluența traficului rutier în zonă. 

 
7. Polițiștii locali l-au depistat pe strada Strungarilor, pe numitul Ș.G., din Galați, în timp ce 

comercializa brânză, din autoturism, în alte locuri decât cele amenajate și autorizate. Susnumitul 
a fost sancționat contravențional, conform HCL.260/2018, cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

 



 

8. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că pe domeniul public, de pe strada Castrul Roman, în loc neautorizat, au 
fost abandonate și depozitate pe sol, deșeuri rezultate din activitatea economică de recuperare 
materiale reciclabile, sortate. La fața locului, oamenii legii au găsit înscrisuri ale operatorului 
economic cu punct de lucru pe strada Lunca Siretului (borderou de achiziție, chitanțe) și alte 
deșeuri din material plastic și textil (tapițerie auto, plastic bord), provenite de la un autoturism 
dezmembrat. Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă totală în valoare 
de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019.  

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că un operator economic nu avea încheiat 
contract cu operatorul licențiat de salubritate în municipiul Galați, pentru colectarea, transportul 
și depozitarea deșeurilor din construcțiile și amenajările executate pe strada I.L. Caragiale. 
Acesta a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 316/2019. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului a constatat că numitul V.C., 

cu scopul de a crește animale, altele decât cele de companie, a ocupat o suprafață de aproximativ 
2 mp. din trotuarul de gardă al scării unui imobil de pe strada Ionel Fernic. Cel în cauză a 
improvizat un adăpost pentru iepuri, nerespectând astfel prevederile regulamentului de 
gospodărire a municipiului Galați. La data întocmirii procesului verbal de constatare și 
sancționare, trotuarul de gardă fusese eliberat, materialele din lemn fiind luate. Numitul V.C a 
fost sancționat contravențional cu amenda totală în valoare de 500 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, i-au depistat pe strada Ionel Fernic, pe numiții: 

N.G., de 40 ani, S.L.A., de 43 ani, C.V. de 55 ani și C.S., de 27 ani, în timp ce comercializau 
diverse obiecte uzate în alte locuri decât cele stabilite de către Autoritatea Administrației Publice 
Locale. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amendă în valoare totală de 
400 lei, conform HCL 260/2018. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/20018, pe 
numitul Ș.S., de 34 ani, din Galați, care comercializa fructe pe strada Oțelarilor, în alte locuri 
decât cele special amenajate și repartizate de Administrația Piețelor, și cu amendă în valoare de 
500 lei, conform prevederilor Legii 12/1990, pentru utilizarea unui cântar neomologat și 
neverificat metrologic. Cântarul utilizat a fost ridicat în vederea confiscării și depus la camera 
corpurilor delicte de la sediul Poliției Locale Galați. 

 
 

 


