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1. 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 desfășoară activități de comerț cu articole textile și alte 
bunuri, fără a deține ”Acord privind exercitarea activității de comercializare în zone publice”, 
eliberat de autoritățile administrației publice locale. În acest caz, persoana juridică a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar ca măsură complementară, s-
a dispus suspendarea activității până la data autorizării. 

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

cu amenzi în valoare totală de 1.580 lei și 3 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 
195/2002 și Legii 61/1991, pe numitul Ș.D., în vârstă de 52 ani, din Galați. Persoana în cauză, a 
staționat voluntar cu autoturismul, pe banda unu de circulație a străzii Brăilei, iar după ce a fost 
sancționat contravențional, acesta a proferat injurii la adresa oamenilor legii, stârnind astfel 
indignarea trecătorilor. 

 
3. În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că o societate comercială a depozitat deșeuri în locuri neautorizate, 
respectiv în spatele punctului de lucru situat în zona felezei inferioare, dăunând astfel curățeniei 
și esteticii. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 
lei, iar ca măsură complementară s-a dispus predarea deșeurilor în vederea 
valorificării/eliminării, către un operator autorizat să desfășoare astfel de activități la nivelul 
municipiului Galați. 

 
4. În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe strada Nucului, 
în calitate de producător de deșeuri municipale, nu a realizat corespunzător activitatea de 
colectare selectivă a deșeurilor în recipienți inscripționați. De asemenea, la momentul 
verificărilor, operatorul economic nu a prezentat Registrul Unic de Control, pentru consemnarea 
acestuia. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori au sancționat 

contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.100 lei, un grup format din trei tineri cu vârste 
cuprinse între 20 și 33 ani. Persoanele în cauză au fost depistate în timp ce consumau alcool în 
stația bus de pe bulevardul Milcov, în alte locuri decât cele special amenajate, încălcând astfel 
prevederile legale. 



 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul T.P., în vârstă de 30 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în fața unei societăți comerciale de pe strada Oțelarilor, în timp ce profera injurii și 
expresii jignitoare la adresa angajaților, atrăgând astfel indignarea celorlalte persoane. Tot cu 
amendă contravențională în valoare de 1.000 lei, a fost sancționat și P.F.C., în vârstă de 21 ani, 
din comuna Rădești, județul Galați, de polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4. Susnumitul a fost 
depistat în dreptul unui bloc de pe strada Henri Coandă, în timp ce profera injurii și expresii 
jignitoare la adresa numitei T.D.M., tulburând astfel liniștea locatarilor. 

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

strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă, se desfășoară activități comerciale conform cod CAEN 9603, fără a 
deține autorizația necesară eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018. 

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

cuantum de 900 lei, pe numitul M.I.Ș., în vârstă de 48 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în zona ”Parfumul Teilor”, în timp ce consuma băuturi alcoolice și fuma, aruncând 
restul de la țigări, pe domeniul public. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 

cunatum de 700 lei, pe O.C. în vârstă de 45 ani, din Galați. Susnumitul a parcat autoturismul pe 
spațiul verde aferent unei instituții de învățământ de pe strada Brăilei, încălcând astfel 
prevederile legale. 

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

cu amendă în cuantum de 500 lei, pe P.A.L., în vârstă de 37 ani, din Galați. Susnumitul a 
amenințat-o cu acte de violență pe numita S.I., la intersecția străzii Eroilor cu strada Traian, 
atrăgând astfel indignarea trecătorilor. 

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

numitul C.I., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce desfășura activități de 
transport persoane, în regim de taxi, pe strada Oțelarilor, iar la controlul documentelor nu a putut 
face dovada deținerii atestatului profesional necesar desfășurării unor astfel de activități. 

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

amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de penalizare, pe B.G., din Galați. Susnumitul a oprit 
voluntar autoturismul în zona unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, îngreunând traficul 
rutier, și a refuzat să elibereze locația la solicitările repetate ale oamenilor legii. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că reprezentanții unei intreprinderi 
individuale, au aruncat pe aleea pietonală aferentă unui bloc de pe strada Doctor Mihail Petrini, 
deșeuri rezultate din activitatea economică. În acest caz, persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în cuantum de 200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
316/2019, și s-a dispus interzicerea depozitării deșeurilor în afară locurilor special amenajate. 


