
 

 

 

Buletin de presă 

18 iunie 2020 
1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au 

constatat că două societăți comerciale cu puncte de lucru în Galați, pe strada Lunca Siretului, au depozitat 
deșeuri provenite din activitatea desfășurată, pe domeniul public aferent punctului de colectare a 
deșeurilor menajere și reciclabile din zona ”Gara CFR”. Persoanele juridice au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018.  

 
2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori, au depistat în zona 

unui bloc de pe strada Podul Înalt, un grup de trei tineri cu vârste cuprinse între 22 și 26 ani, toți din 
Galați, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul public. Persoanele 
în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.400 lei. 

 
3. Polițiștii locali i-au sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.600 lei, pe numiții 

C.M., de 39 ani și M.A., de 20 ani, ambii din Galați, care au fost depistați în zona unui bloc de pe strada 
Brăilei, aruncând pe domeniul public, mai multe ambalaje din hârtie. 

 
4. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, le-

au depistat pe numitele B.A. și B.V., pe strada Garofiței, în timp ce ardeau deșeuri (resturi conductori 
electrici), în scopul obținerii materialelor feroase și neferoase. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, 
și s-a dispus stingerea focului pentru a elimina sursa de emisie de poluanți în amosferă. 

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

locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal au constatat că au fost executate 
construcții fără autorizație, constând în edificare locuință. Proprietarul 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 sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate. 

 
6. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat în Galați, pe strada Prunari, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal au constatat că se executau lucrări de 
construcții fără autorizație, constând în edificare și împrejmuire garaj. 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. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că pe domeniul public aferent străzii Garofiței, o 
societate comercială a abandonat deșeuri menajere și reciclabile, ocupând o suprafață de aproximativ 5 
m2.. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform 



 

prevederilor HCL 260/2018, iar ca urmare a măsurii dispuse, acesta a colectat deșeurile abandonate, 
eliberând astfel domeniul public. 

 
8. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au 

constatat că numitul N.G., ardea deșeuri pe strada Drumul de Centură. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018, și s-a dispus stingerea focului. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul M.M., în 

calitate de deținător de deșeuri din construcții, a abandonat pe domeniul public de pe strada Lunca 
Siretului, un număr de zece saci cu moloz. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 800 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. De asemenea, ca urmare a 
măsurii dispuse, acesta a colectat deșeurile abandonate, eliberând astfel domeniul public. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numita H.R.A., de 36 ani, din Galați, care a tulburat fără drept liniștea locatarilor 
unui bloc de pe strada Eliza Leonida Zamfirescu, prin producerea de zgomote, țipete și larmă. 

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

Portului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în locația 
respectivă se desfășura activitate comercială de tip fast-food, fără a deține autorizațiile necesare eliberate 
de către Autoritatea Publică Locală. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018.  

 
12. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat pe C.R., de 18 ani, din Galați, pe strada 1 

Decembrie 1918, în timp ce plimba câinele de companie rasa ”Amstaff”, fără ca acesta să poarte botniță. 
Susnumitul a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 300 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare pe numitul N.P.A., de 42 ani, din Galați, care a 
condus autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada Domnească spre strada Traian, nerespectând 
semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au aplicat un număr de 11 sancțiuni 

contravenționale, în valoare totală de 1.900 lei, unor tineri din Galați. Persoanele în cauză, cu vârsta 
cuprinsă între 17 și 20 de ani, au fost depistate pe strada Barboși, în timp ce tulburau liniștea locuitorilor, 
ascultând muzică la intensitate mare de la o boxă muzicală portabilă. 

 
15. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 200 lei, pe numitul T.L., 

de 34 ani, din județul Vrancea, persoană care a fost depistată pe strada Berlin, în timp ce comercializa 
pepeni dintr-un autoturism, fără a deține documentele necesare pentru această activitate. 


