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1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au 

depistat că angajații unui operator economic aruncau dintr-o autoutilitară, la punctul de colectare al 
gunoiului special amenajat pentru persoane fizice, de pe strada Drumul Viilor, deșeuri rezultate din 
activitatea economică, de la punctul de lucru situate pe strada Henri Coandă. Este vorba despre saci din 
plastic conținând ambalaje din carton, de la produse alimentare, bidoane plastic, bonuri fiscale, având 
antetul societății comerciale, folii din plastic de la paleți cu marfă.  

În urma controlului efectuat la punctul de lucru, s-a stabilit că deșeurile reciclabile din carton și din 
plastic, erau amestecate, fiind depozitate într-un palet metalic și într-un recipient din plastic. Operatorul 
economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018 și cu avertisment, în conformitate cu HCL 316/2019. Oamenii legii au dispus 
interzicerea depozitării deșeurilor la punctul de colectare al gunoiului, special amenajat pentru persoane 
fizice. 

 
2. Două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 de lei, a primit un operator economic, 

cu puncte de lucru situate în Galați, pe bulevardul Milcov și pe strada Feroviarilor. Polițiștii locali din 
cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, în timpul acțiunii de patrulare, au constatat că persoana 
juridică a depozitat deșeurile rezultate din propria activitate economică, atât în containerele destinate 
gunoiului menajer cât și pe lângă acestea. Este vorba de saci din plastic, bonuri de casă în care sunt 
trecute datele de identificare ale societății comerciale și adresa punctului de lucru, lădițe plastic, lădițe 
lemn, ambalaje din carton, folii plastic, etc.  

Operatorul economic a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2018, şi s-a dispus interzicerea depozitării deșeurilor generate din activitatea proprie, la punctele de 
colectare a deșeurilor destinate persoanelor fizice. 

 
3. În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și 

Afișaj Stradal au constatat că, la un imobil situat în Galați, pe strada Grădina Veche, proprietarul a 
executat lucrări de construcții, fără autorizație de desființare, constând în demolare magazie. Cel în cauză 
fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
actualizată. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au constatat că la 

un imobil situat în Galați, pe strada 8 Martie, proprietarul a executat lucrări de construcții, fără autorizație 
de desființare, constând în demolare corpuri de clădiri. Proprietarul fost sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 50 / 1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată. 

 
 



 

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

cuantum de 1.000 lei, pe numitul Z.T., în vârstă de 53 ani, din Galați. Acesta a fost depistat în stația bus 
din Piața Centrală, în timp ce consuma băuturi alcoolice, totodată tulburând ordinea și liniștea publică 
prin strigăte și larmă, utilizând expresii vulgare la adresa persoanelor care se aflau în zonă, atrăgând 
indignarea acestora. 

 
 6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat pe numitul P.N., de 46 ani, din 

Galați, în timp ce a aruncat o doză de bere goală, pe spațiul verde aferent unui bloc, de pe strada Nucului, 
dăunând esteticii și curățeniei localității. Cel în cauză fost sancționat contravențional, cu amendă în 
cuantum de 800 lei. 

 
7. Polițistii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în valoare de 300 lei pe Ș.V., de 36 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat 
pe Aleea Comerțului din Piața Micro 39 A, comercializând roșii și miez de nucă, alt loc decât cele special 
amenajate și repartizate comercianților de autoritățile Administrației Publice Locale. 

 
8. Polițistii locali din cadrul Secției nr. 4, au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 

800 lei, pe L.A., de 46 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în timp ce căuta prin pubelele amplasate 
pe strada Camil Ressu, împrăștiind gunoiul pe jos. 

 
9. Polițistii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 

500 lei, pe numitul C.G.N., de 53 ani, din Galați. Acesta a fost depistat în timp ce asculta muzică la 
intensitate ridicată, în apartamentul proprietate, și tulbura astfel liniștea locatarilor dintr-un bloc situat 
pe strada 1 Decembrie 1918. 

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

800 lei, pe numitul S.A., în vârstă de 29 ani din orașul Târgu. Bujor, județul Galați. Cel în cauză a fost 
depistat pe strada Brăilei, în timp ce arunca coji de semințe pe jos, murdărind astfel domeniul public. 

 
11. Polițistii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 

500 lei, pe numitul D.P., de 53 ani, din Galați,. În calitate de conducător auto, acesta a staționat cu o 
autoutilitară, având masa maximă autorizată mai mare de 3,5t și un număr de 21 locuri, pe scaune, în 
zona unui bloc, de pe strada Ionel Fernic. 

 
12. Polițistii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat contravențional, cu 

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul D.G., de 39 ani, din comuna Vînători, județul Galați. 
Susnumitul, aflat la volanul autoturismului, a șicanat în trafic echipajul mobil rutier proferând totodată 
injurii și amenințări cu acte de violență la adresa polițiștilor locali. 

 
13. Polițistii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 800 lei, pe numitul R. 

R.D., de 30 ani din Galați. Acesta a fost depistat în timp ce depozita pe domeniul public, în zona unui  
blocul de pe strada Barboși, saci cu moloz rezultat de la renovarea apartamentului, fapt ce a atras 
indignarea locuitorilor din zonă. 

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

amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul M.G., în vârstă de 56 ani din Galați, 
care a condus autoturismul și a oprit voluntar pe strada Oțelarilor, pe banda unu de circulație, în sensul 
giratoriu, fără a respecta semnificația indicatorului rutier ,,Oprirea Interzisă”, îngreunând astfel traficul 
rutier în zonă. 

 



 

15. Polițistii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 500 lei, pe numitul N.I., de 32 ani din Galați. Acesta a condus autoturismul, în 
regim taxi, și staționa în stația bus ,,Neacșu”, de pe strada Brăilei, iar în momentul legitimării, nu a putut 
prezenta atestatul necesar pentru desfășurarea acestei activități. 

 
16. La controlul efectuat la un operator economic, cu punctul de lucru în strada Strungarilor, 

polițistii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că societatea desfășura 
activitate comercială fără a se respecta condițiile stabilite de către autoritățile administrației publice 
locale. Persoana juridică a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform HCL 260/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


