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1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că numita M.I.N., a depozitat un număr de 15 saci cu moloz, provenit din 
amenajările interioare ale unui imobil, pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Brăilei, cu toate 
că i-au fost aduse la cunoștință obligațiile legale. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 
211/2011. 

 
2. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat în Galați, pe strada Alexandru Moruzzi, 

polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au constatat 
că au fost executate lucrări de construcții fără autorizație de desființare, constând în demolare 
hală. Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, și s-a 
dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată. 

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

valoare de 1.500 lei, pe R.A., de 39 ani, din Galați, care a fost depistat în scara unui bloc de pe 
strada Portului, în timp ce fuma și consuma băuturi alcoolice, iar la cererea îndreptățită a 
agenților constatatori de a se legitima, susnumitul a prezentat date eronate. 

 
4. În urma verificărilor efectuate la un imobil proprietatea municipiului Galați, situat pe 

strada Griviței, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, 
au constatat că au fost executate lucrări de construcții fără autorizație, constând în extindere 
spațiu de locuit. Drept urmare, chiriașul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare 
de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată, și s-a dispus desființarea 
construcțiilor și aducerea terenului la starea inițială. 

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

cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor Legii 448/2006, pe numita B.D.A., de 
38 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul pe strada Domnească și a parcat pe 
locul rezervat persoanelor cu dizabilități marcat și semnalizat corespunzător, fără a avea acest 
drept. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au depistat-o în Piața 

Calea Basarabiei, pe numita C.M.D., de 19 ani, din Galați, care comercializa carne de pasăre în 
condiții igienico-sanitare improprii, fără a deține acte de proveniență a mărfii. De asemenea, 



 

susnumita, folosea pentru determinarea greutății, un cântar electronic neomologat și neverificat 
metrologic. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 
lei, conform prevederilor Legii 12/1990, iar marfa comercializată și cântarul au fost ridicate în 
vederea confiscării. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitele B.I. și M.C.M., au depozitat 
un număr total de cinci saci menajeri cu deșeuri municipale, rezultate din activități gospodărești, 
pe domeniul public, aferent unui imobil de pe strada V.A. Urechia. Persoanele în cauză au fost 
sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul M.I., din județul Vaslui, care a fost depistat în liziera aferentă 
zonei Micro 13B, în timp ce ardea deșeuri vegetale și anvelope uzate. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu amendă 

în cuantum de 500 lei, pe numita C.M., din Galați, care a expus la vânzare un autoturism, în zona 
oficiului poștal nr. 12, situat pe bulevardul Milcov. 

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

cu amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita V.I., de 23 ani, din Galați, 
care a oprit voluntar cu autoturismul în dreptul Palatului de Justiție, nerespectând semnificația 
indicatorului ”oprirea interzisă”, îngreunând traficul rutier în zonă. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat contravențional 

cu amendă în sumă de 500 lei, pe numitul C.A., de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
desfășurat activități de transport public de persoane în regim de taxi, pe strada Regiment 11 Siret, 
fără a deține asupra sa atestatul profesional. 

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

amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul C.Z., de 42 ani, din Galați, care a fost depistat în zona 
unei societăți comerciale de pe strada Barboși, în timp ce tulbura liniștea locuitorilor prin strigăte 
și larmă, injurii și amenințări cu acte de violență la adresa numitei C.M. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au sancționat contravențional cu amenzi în 

valoare totală de 400 lei, pe numiții S.D.F., de 26 ani și C.L., de 31 ani, ambii din Galați, care 
au fost depistați în zona unui bloc de pe strada Oțelarilor, în timp ce provocau și participau 
efectiv la scandal, tulburând liniștea publică. 

 
14. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat contravențional 

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe numitul L.T., de 22 ani, din Galați, care a condus autoturismul pe strada Mihai Bravu, dinspre 
strada Episcop Melchisedec Ștefănescu spre strada Vasile Alecsandri, nerespectând semnificația 
indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
         


