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           În perioada 06 – 13 aprilie 2021, agenții Poliției Locale Galați, în cadrul 
Planului de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine publică, siguranță rutieră și 
comerț stradal pe perioada instituirii „stării de alertă”, în vederea prevenirii și 
combaterii efectelor pandemiei cu COVID-19, în care sunt angrenate toate structurile 
operative, au aplicat, pentru îcălcarea prevederilor Legii 55/2020, un număr de 243 
sancțiuni contravenționale. 

           Deasemenea, tot în vederea combaterii efectelor pandemiei cu COVID-19, 
polițiștii locali au întreprins acțiuni specifice pe un număr de 760 de mijloace de 
transport în comun. În cadrul acestor activități, 1.814 de călători au fost avertizați 
verbal și alti nouă au fost sancționați. În perioada menționată, 12 de persoane aflate 
în izolare/carantină la domiciliu, au fost verificate de către polițiștii locali. 

           Reamintim că, în conformitate cu prevederile Planului de măsuri adoptat la 
finele lunii martie 2021, la nivelul Poliției Locale Galați acțiunile de combatere a 
efectelor pandemiei cu COVID-19, vor continua și în perioada următoare. 

 

1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2, au sancționat-o contravențional cu amendă 
în valoare de 2.000 lei, pe numita M.P., din Galați. Persoana în cauză, în calitate de 
vânzător la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe strada Anghel Saligny, 
a fost depistată în timp ce efectua acte de comerț după ora 1800, încălcând astfel 
prevederile legale privind prevenirea răspândirii virusului Covid-19. 

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

Mediului, au constatat că salariații unei societăți comerciale au deversat ape uzate, rezultate în 
urma activității economice, pe un teren aferent șoselei DN2B, situat în dreptul unui punct de 
transformare electrică. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 2.500 lei, și s-a dispus interzicerea deversării apelor uzate în afara punctelor stabilite 
în acest scop de către operatorul Apa Canal SA Galați. 

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

Mediului au constatat că reprezentanții unei societăți comerciale au aruncat deșeurile rezultate 



 

din activitatea economică desfășurată la punctul de lucru situat în Galați, pe strada Tecuci, lângă 
containerele aflate la punctul de colectare a gunoiului special amenajat pentru persoane fizice 
din zonă. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 
lei, și s-a dispus interzicerea depozitării deșeurilor la punctul de colectare destinat persoanelor 
fizice. 

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

strada Domnească, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate comercială fără ca persoana juridică să 
dețină autorizația necesară funcționării. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, 
cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

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

strada Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că, în locația respectivă se desfășura activitate de tip prestări servicii, fără ca operatorul 
economic să aibă afișate la loc vizibil denumirea, codul unic de înregistrare fiscal atribuit și 
certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018. 

 
6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală i-au sancționat contravențional, cu amenzi 

în valoare totală de 1.200 lei, pe numiții S.D.D., din Galați și D.G.D., din comuna Munteni, 
județul Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în dreptul unui blo,c de pe bulevardul 
Siderurgiștilor, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul 
public. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul Ș.A., în calitate de chiriaș al 
unui imobil situat pe strada Colonel Nicolae Holban, nu a realizat colectarea separată a deșeurilor 
provenite din gospodărie, acestea fiind amestecate în saci de plastic depozitați pe trotuarul 
aferent imobilului în care locuiește, dăunând astfel esteticii și curățeniei. Persoana în cauză a 
fost sancționată contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 316/2019. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat pe numitul C.M., în vârstă de 51 ani, 

din Galați, în timp ce împrăștia gunoiul menajer din recipientele de colectare amplasate în zona 
unui bloc de pe strada Traian Vuia, murdărind astfel domeniul public. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 800 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018.  

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

cu amendă în valoare de 700 lei, pe numitul I.A., din Galați. Persoana în cauză a staționat 
voluntar cu autoturismul pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, din dreptul unui imobil 
situat pe strada Nicolae Bălcescu, încălcând astfel prevederile legale. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul M.R.I., în vârstă de 19 ani, din Galați. Tânărul a fost depistat în 
dreptul unui bloc de pe strada Stadionului, în timp ce a lăsat în libertate doi câni rasa ”Pitbull”, 
aceștia reprezentând un pericol pentru cetățeni. 



 

 
11. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, pe 

B.L.C., în vârstă de 49 ani, din Galați. Susnumita a condus autoturismul și a staționat voluntar 
în stația taxi ”Țiglina I”, de pe strada Brăilei, ocupând două locuri destinate mijloacelor de 
transport în regim de taxi. 

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

strada Domnească, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate comercială conform cod CAEN 6820, 
fără a deține ”Acordul privind exercitarea activității de comercializare în zonele publice”, 
eliberat de Autoritatea Administrației Publice Locale. Operatorul economic a fost sancționat 
contravențional, conform prevederilor OG 99/2000, cu amendă în valoare de 400 lei, iar ca 
măsură complementară s-a dispus suspendarea activității până la data autorizării. 

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

cuantum de 300 lei, pe numita S.A.O., în vârstă de 25 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în dreptul unui bloc de pe strada Oțelarilor, în timp ce plimba un câine de talie mare 
fără botniță. 

 
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 H.A.O., în vârstă de 27 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus și a oprit voluntar 
autoturismul pe bulevardul Siderurgiștilor, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”Oprirea 
interzisă”, încălcând astfel prevederile legale. 

 
 


