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1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Mihai Bravu, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că un operator economic desfășura activitate de bar, fără a deține autorizațiile necesare. 
Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori au aplicat 

conform prevederilor HCL 260/2018, șase sancțiuni contravenționale în sumă de 4.200 lei, 
conducătorilor auto care, în parcarea aferentă stadionului Dunărea și în parcarea unui centru 
comercial de pe strada Brăilei, au efectuat derapaje controlate pe domeniul public. Trebuie 
precizat că, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, art. 32, litera h, este interzisă turarea 
excesivă a motoarelor autovehiculelor, efectuarea cu intenție de manevre prin derapaje, 
întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public. 

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

cu amendă în valoare de 3.200 lei, pe numitul T.S., de 35 ani, din Galați, care a adresat cuvinte, 
expresii jignitoare și amenințări polițistului local, împiedicându-l pe acesta să ia măsurile legale, 
împotriva unui conducător auto de taxi, pe strada 1 Decembrie 1918. 

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

incinta unui imobil de pe strada Mihai Bravu, pe numita O.T., de 46 ani, care comercializa 
băuturi alcoolice în regim de bar, fără a deține autorizațiile necesare desfășurării activității și 
fără a deține documente de proveniență, calitate și conformitate pentru marfa comercializată. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare totală de 2.000 lei, 
conform prevederilor Legii 12/1990, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea 
confiscării și depusă la Camera Corpurilor Delicte de la sediul Poliției Locale Galați. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că o societate comercială, nu avea încheiat 
contract cu operatorul licențiat în municipiul Galați, pentru colectarea deșeurilor municipale, 
generate la punctul de lucru situat pe strada Domnească. 

Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.400 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

 
6. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali au 

constatat că, numita B.M.A., domiciliată în Galați, pe strada Domnească, a aruncat de la fereastra 



 

imobilului în care locuiește, mai multe pungi cu deșeuri menajere (ambalaje din carton de la 
diverse produse alimentare, ambalaje plastic, bidoane plastic, plicuri de la facturi, coji de 
legume, etc). Persoana în cauză a fost notificată să se prezinte la sediul Poliției Locale Galați în 
vederea efectuării verificărilor și dispunerii măsurilor legale. Pentru neprezentare, numita 
B.M.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă totală în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 260/2018, și cu avertisment pentru încălcarea prevederilor 
OUG 195/2005. 

 
7. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul 

P.D., de 27 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul, în regim de taxi, pe strada 
Brăilei și a oprit voluntar în fața Spitalului Clinic de Urgență ,,Sfântul Apostol Andrei” pentru a 
prelua un client. În momentul verificării documentelor, conducătorul auto nu a putut face dovada 
deținerii unui atestat profesional necesar pentru transportul de persoane. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul P.C., de 49 ani, din comuna Smârdan, județul Galați, care a fost 
depistat în zona unui bloc de pe strada Zidarilor, în timp ce depozita pe domeniul public, moloz 
și resturi de material, provenite din demolări și construcții. 

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

Mediului, au constatat că numita B.A., a ocupat o suprafață de aproximativ 10 mp din trotuarul 
aferent unui imobil de pe strada Odobești, cu un număr de aproximativ 30 de saci cu moloz. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 260/2018.  

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

bulevardul Marea Unire, polițiștii locali au constatat că în zonă se desfășura o activitate de 
comerț cu piese și accesorii auto, fără ca operatorul economic să dețină ”Acordul Primarului”. 
Agentul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 400 lei, conform 
prevederilor OG 99/2000, și s-a dispus suspendarea activității până la data autorizării. 

 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat pe numitul A.R.M., de 21 

ani, din Galați, în timp ce profera expresii jignitoare la adresa conducătorilor auto de taxi din 
stația aferentă unei societăți comerciale de pe strada Henry Coandă, atrăgând indignarea 
trecătorilor. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 200 
lei. 

 
12. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali au constatat că numitul A.I.O., a aruncat 

deșeuri menajere și deșeuri din carton, pe terenul viran, situat în lateralul străzii Calea Smârdan, 
motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 400 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

 
 
 


