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1. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 
cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că mai multe societăți comerciale nu dețin 
contracte încheiate cu operatorul licențiat în municipiul Galați, cre desfășoară activitatea de 
salubrizare, pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipal. În acest caz, 
pentru punctele de lucru din strada Nae Leonard, strada Colonel Nicolae Holban și strada 
Lăcătușilor, persoanele juridice au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală 
de 2.300 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

strada Strungarilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă, se desfășoară activitatea de comerț cu flori, fără a fi respectate 
condițiile prevăzute în licența de ocupare a domeniului public. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor HCL 
728/2017. 

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

totală de 1.600 lei, pe numiții P.M.N. și D.A.B., ambii de 22 ani, din Galați. Persoanele în cauză 
au fost depistate pe strada Berlin, într-un mijloc de transport în comun, în timp ce provocau și 
participau la scandal, amenințând totodată cu acte de violență controlorii societății locale de 
transport public de persoane, fapte ce au atras indignarea călătorilor. 

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

Mediului, au constatat că o societate comercială a abandonat aproximativ 3 m3  de deșeuri 
rezultate din amenajări interioare, pe un teren situat pe strada Garofiței. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.500 lei, în conformitate cu pevederile 
HCL 316/2019. 

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

strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă se desfășoară activitatea de comerț cu produse de patiserie, fără a fi 
îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Operatorul economic a fost sancționat contravențional 
conform Legii 12/1990, cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

 
6. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul C.V., de 48 ani, din Galați, care a 



 

proferat injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii aflați în control la o societate 
comercială, în urma unei sesizări primite prin dispeceratul instituției. 

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

cuantum de 800 lei, pe numitul T.D.L., de 20 ani, din Galați, care a fost depistat într-un parc 
situat pe strada Domnească, aruncând pe domeniul public restul de la o țigară, ignorând coșurile 
de gunoi din apropiere. 

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în cuantum de 800 lei, pe numitul O.I., din Galați, care împrăștia gunoiul menajer din recipientele 
de colectare aflate în zona unui bloc de pe strada Ionel Fernic. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional cu amendă în 

cuantum de 700 lei, pe numitul I.P.A., de 32 ani, care a condus și a oprit voluntar autoturismul, 
pe trotuarul aferent unei societăți comerciale, de pe strada Gheorghe Asachi, îngreunând astfel 
traficul pietonal în zonă. 

 
10. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat în parcarea 

aferentă bisericii Sf. Mina, pe numitul D.C., de 55 ani, din Galați, care efectua activități de 
transport mărfuri cu un autovehicul, fără a deține autorizațiile necesare. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, conform prevederilor Legii 
12/1990. 

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

cu amendă în valoare de 635 lei, pe numitul C.P., din Galați, care a fost depistat în timp ce 
traversa neregulamentar strada Brăilei, iar în timpul legitimării a avut un comportament 
recalcitrant, proferând injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii. 

 
12. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, pe 

numitul T.V.A., de 23 ani, din Galați. Persoana a desfășurat activitate de taximetrie cu 
autoturismul, pe strada Regiment 11 Siret, iar la controlul documentelor nu a putut face dovada 
deținerii atestatului profesional pentru transport persoane. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în cuantum de 435 lei și 2 puncte de penalizare, pe U.C., din Galați. Susnumitul a staționat 
voluntar cu autoturismul, pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, marcat și semnalizat 
corespunzător, din parcarea unei societăți comerciale pe strada General Ioan Dragalina. 

 
14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în sumă de 300 lei, pe numitul B.C., din Galați, care a fost depistat pe strada Regiment 11 Siret, 
în timp ce își plimba câinele de companie, fără lesă, încălcând astfel prevederile legale. 

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

valoare de 200 lei, pe numitul D.G.I., din Galați, care a fost depistat în timp ce fuma în parcul 
de joacă pentru copii, aferent unui bloc de pe strada Zidarilor, provocând astfel indignarea 
celorlalte persoane. 

 
  


