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

constatat că, salariații unei societăți comerciale au aruncat dintr-o autoutilitară, deșeuri rezultate în urma 
activității economice, la punctul de colectare special amenajat pentru persoane fizice de pe strada 
Nicolae Mantu. De asemenea, la momentul efectuării controlului la punctul de lucru, persoana juridică 
nu a prezentat Registrul Unic de Control, în vederea consemnării controlului. 
În acest caz, operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, 
în conformitate cu prevederile HCL 260/2018 și Legea 252/2003. 
 

2. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au 
constatat că, reprezentanții unei societăți comerciale au abandonat deșeurile generate în urma activității 
desfășurate la punctul de lucru din strada Traian, pe terenul aferent unui imobil de pe strada Tunelului. 
Operatorul economic în cauză a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.800 lei, 
conform prevederilor HCL 316/2019. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 

1.000 lei, pe numitul C.O., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în Piața Centrală în timp ce 
provoca scandal, lovind-o cu picioarele pe numita C.O., stârnind astfel indignarea cetățenilor aflați în 
zonă. 
 

4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, pe S.R.D, din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp ce depozita deșeuri provenite 
din construcții, la punctul de colectare a gunoiului menajer aferent unui bloc de pe strada Brăilei, în alte 
locuri decât cele special amenajate de autoritățile publice locale. 
 

5. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe Calea 
Smârdan, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat că în locația 
respectivă, se desfășoară activitate de tip service auto, fără ca persoana juridică să dețină”Acord privind 
exercitarea activității de comercializare în zone publice”. Totodată, oamenii legii au mai constatat faptul 
că, activitatea se efectua într-un spațiu neautorizat, conform normelor legale în vigoare. Operatorul 
economic a fost sancționat contravențional, cu avertisment scris conform OG 99/2000 și cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, conform HCL 260/2018. 
 

6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 
800 lei, pe numitul T.D.C., în vârstă de 34 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 



 

împrăștia gunoiul menajer de la punctul de colectare a deșeurilor, aferent unui bloc de pe strada 
Furnaliștilor, cu scopul de a colecta materiale feroase și neferoase. 

 
7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 800 lei, pe numitul V.L., în vârstă de 33 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în 
dreptul unui bloc de pe strada Brăilei, în timp ce tulbura liniștea publică prin țipete, urlete și folosirea de 
injurii la adresa trecătorilor. 
 

8. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, numita C.P.P., a ocupat în mod nelegitim o suprafață 
de aproximativ 30 mp din spațiul verde, aferent unui bloc de pe strada Furnaliștilor, cu o platformă 
betonată. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 800 lei, în 
conformitate cu prevederile Legii 24/2007, iar ca măsură complementară, s-a dispus desființarea 
platformei și aducerea spațiului verde la starea inițială, în termen de 10 zile. 
 

9. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002, 
pe numitul C.F.D., din Galați. Cel în cauză a condus autoturismul și a staționat voluntar pe trotuarul 
aferent străzii Băilei. În momentul legitimării, acesta a avut un comportament recalcitrant, ostil și 
amenințător la adresa oamenilor legii, scandalizând în acest fel, publicul prezent. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 

500 lei, pe numita B.T., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată ascultând muzică la intensitate 
mare, într-un imobil situat pe strada Alexandru Lăpușneanu, tulburând astfel liniștea locatarilor. 

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

500 lei, pe numitul B.V., în vârstă de 46 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în dreptul unei 
societăți comerciale de pe strada Traian Vuia, în timp ce profera injurii și expresii jignitoare la adresa 
unei angajate, stârnind astfel indignarea persoanelor aflate în zonă.  

 
12. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 300 

lei, pe numitul P.I., din Galați, care a fost depistat în timp ce fuma într-o stație bus de pe strada Brăilei, 
provocând astfel indignarea călătorilor aflați în zonă. 

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

290 lei și 2 puncte de penalizare, pe S.D.F., în vârstă de 45 ani, din Galați. Susnumitul a oprit voluntar 
autoturismul pe banda unu de circulație, a străzii Oțelarilor, fără a respecta semnificația 
indicatorului ”Oprirea interzisă”, îngreunând astfel traficul rutier în zonă. 

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

de 200 lei, pe numitul B.S., în vârstă de 33 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 
depozita materiale de construcții pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Domnească, îngreunând 
astfel traficul pietonal. 

 
15. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 l-au sancționat contravențional, cu amendă în sumă de 

200 lei, pe numitul I.V., din Galați, care creștea păsări în curtea unui imobil de pe strada Unirii, 
provocând astfel disconfort vecinilor. 

 
    
 

  
 


