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1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a
Mediului au constatat că o societate comercială a depozitat deșeuri provenite din activitatea
desfășurată, la punctul de colectare a deșeurilor destinate persoanelor fizice, aferent unui bloc
de pe strada Drumul de Centură. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018.
2. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din
cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numiții Ș.C., Ș.N.G. și Ș.S.C., au tăiat
ilegal un arbore de pe spațiul verde, aferent unui bloc situat pe strada Nicolae Alexandrescu.
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.300 lei,
în conformitate cu prevederile Legii 24/2007.
3. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a
Mediului au constatat că numitul P.D., a depozitat saci cu moloz, pe terenul unei foste societăți
comerciale de pe strada Smârdan. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, iar ca măsură
complementară, s-a dispus colectarea deșeurilor și eliminarea printr-un operator economic
autorizat, măsură ce a fost realizată de către contravenient.
4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă
în valoare de 1.000 lei, pe numitul G.M., de 45 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată
în timp ce arunca o pubelă de gunoi menajer, lângă punctul de colectare a deșeurilor, amplasat
în zona unui bloc de pe strada Traian, murdărind astfel domeniul public.
5. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 1.000 lei, conform Legii 61/1991, pe numitul C.C., în vârstă de 36 ani, din
Galați. Persoana în cauză a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa polițiștilor locali aflați
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în zona Spitalului de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei”,
de pe strada Brăilei, provocând astfel indignarea trecătorilor.
6. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe
strada Oltului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat
că în locația respectivă, se desfășoară activitatea de comerț cu autoturisme, fără ca agentul
economic să dețină autorizația necesară, eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana
juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform HCL
260/2018.

7. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe
bulevardul Siderurgiștilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale,
au constatat că în locația respectivă se desfășoară activitatea de coafor, fără ca operatorul
economic să aibă afișate la loc vizibil, denumirea, codul unic de înregistrare și certificatul de
înregistrare la registrul comerțului. Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu
amendă în valoare de 1.000 lei.
8. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au sancționat-o contravențional,
cu amendă în valoare de 580 lei și trei puncte de penalizare, pe numita B.S.V., de 29 ani, din
municipiul București, care a staționat voluntar cu autoturismul, pe strada Brăilei, în dreptul
Spitalului de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei”, refuzând să folosească parcarea amenajată și
îngreunând traficul rutier în zonă.
9. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional,
cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 347/2018, pe S.I., în vârstă
de 27 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe strada Nicolae Bălcescu, în timp ce efectua
curse de transport persoane, cu autoturismul în regim de TAXI, fără a avea asupra sa atestatul
professional, necesar desfășurării unor astfel de activități.
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală au sancționat-o contravențional, cu
amendă în cuantum de 300 lei, pe numita P.S., din Galați, care a fost depistată în dreptul unui
bloc situat pe bulevardul Dunărea, în timp ce plimba câinele de companie, fără a deține asupra
sa ustensilele necesare pentru colectarea dejecțiilor.
11. Polițiștii locali i-au sancționat contravențional cu amenzi în cuantum total de 200 lei, pe
numiții O.G.S. și B.C.V., ambii în vârstă de 20 ani, din Galați. Persoanele în cauză au fost
depistate în dreptul unui bloc de pe strada Ionel Fernic, în timp ce consumau băuturi alcoolice,
în loc neamenajat, încălcând astfel prevederile legale.
12. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală le-au sancționat contravențional, cu
amenzi în valoare totală de 200 lei, pe numitele P.A.G. și M.D.A., ambele în vârstă de 14 ani,
din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în timp ce tulburau fără drept prin țipete și larmă,
liniștea locatarilor unui bloc situat pe strada Strungarilor.
13. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 l-au sancționat contravențional, cu amendă în
sumă de 200 lei, pe numitul Ș.G., din Galați, care a fost depistat pe Aleea Comerțului din Micro
39 A, în timp ce comercializa produse lactate, în alte locuri decât cele stabilite de către
Administrația Piețelor și Autoritatea Publică Locală.
14. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei, pe
numitul S.M., în vârstă de 35 ani, din Galați, care s-a angajat în traversarea străzii Brăilei prin
loc nepermis, punând astfel în pericol atât traficul rutier cât și integritatea sa corporală, deși în
imediata apropiere exista o trecere pentru pietoni semaforizată.

