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

valoare de 2.500 lei, pe numitul Ș.D., în vârstă de 52 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în timp ce tulbura liniștea publică, adresând injurii și cuvinte jignitoare la adresa 
clienților unei societăți comerciale de pe strada Tecuci. De asemenea, la solicitarea oamenilor 
legii de a se legitima, acesta a refuzat în mod repetat și categoric, având un comportament 
sfidător și recalcitrant la adresa acestora, folosind totodată un limbaj de o agresivitate sporită. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială a abandonat 
deșeuri de hârtie și carton, pe drumul de acces la groapa de împrumut pământ de umplutură din 
incinta Lacului Vânători. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. De asemenea, s-a dispus 
colectarea deșeurilor abandonate și valorificarea/eliminarea acestora printr-un operator autorizat 
să desfășoare astfel de activități. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială cu punctul de 
lucru în Galați, pe strada Strungarilor, în calitate de producător de deșeuri municipale, nu a 
realizat activitatea de colectare separată, conform contractului încheiat cu operatorul de 
salubrizare. Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 
lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, și s-a dispus măsura de colectare selectivă și 
predarea deșeurilor către un operator autorizat în acest sens. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe Ș.G., din Galați. Susnumitul a fost depistat 
pe Aleea Comerțului din Micro 19, în timp ce comercializa produse lactate dintr-un autoturism, 
în alte locuri decât cele autorizate și repartizate comercianților. 

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

strada Ștefan cel Mare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate de comerț cu flori și candele, ocupând o 
suprafață de 9 mp, deși în licența de ocupare ocazională a domeniului public era consemnată 
suprafața de 1 mp. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 1.000 lei. 

 



 

6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 800 lei, pe T.A., de 21 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în dreptul unui 
bloc de pe strada Drumul de Centură, în timp ce arunca pe domeniul public resturi de țigări și 
diferite ambalaje, încălcând astfel prevederile legale. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că o societate comercială, a depozitat 
deșeuri rezultate în urma activității desfășurate la punctul de lucru din strada Brăilei, într-un coș 
de gunoi stradal montat pe domeniul public. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat 
contravențional, cu amendă în valoare de 800 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, și s-a 
dispus interzicerea depozitării deșeurilor în coșurile stradale. 

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 

în valoare de 800 lei, pe B.M., în vârstă de 28 ani, din Galați. Susnumitul a spart două sticle pe 
carosabilul aferent unui bloc de pe strada Nicolae Deleanu, cioburile rezultate reprezentând un 
pericol pentru anvelopele autoturismelor care circulau prin zonă. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat, că numitul A.C.I. a ocupat în mod 
nelegitim, o suprafață de 10 mp din spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Nae Leonard, cu 
o platformă din beton. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare 
de 500 lei, iar ca măsură complementară, a fost dispusă aducerea spațiului verde la starea inițială. 

 
10. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 580 lei și 3 

puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numita N.V., din Galați. 
Persoana în cauză a condus autoturismul și a staționat voluntar pe strada Prelungirea Brăilei, 
blocând astfel traficul rutier și circulația mijloacelor de transport în comun. 

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

amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul M.M., în vârstă de 50 ani, din Galați. Persoana în 
cauză, a fost depistată în Cimitirul Cătușa, de pe bulevardul Dunărea, în timp ce profera injurii 
și expresii jignitoare, de natură să atragă indignarea persoanelor aflate în zonă. 

 
12. 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 numitul B.N., 
în vârstă de 41 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul în regim de taxi pe strada 
Domnească, fără a deține atestat profesional necesar transportului public de persoane. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu 

amendă în sumă de 200 lei, pe numitul P.N., din Galați, care a fost depistat pe strada Gării, în 
timp ce asculta muzică la intensitate ridicată dintr-un autoturism, tulburând astfel liniștea 
locuitorilor din zonă. 

 
14. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe numita O.O., în vârstă de 39 ani, din Galați. Persoana în cauză a circulat 
cu autoturismul pe strada Cezar, nerespectând semnificația indicatorului ”Accesul interzis”, 
îngreunând astfel traficul rutier. 


