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La această data Poliția Locală Galați, prin Serviciul de Protecție a Mediului, 

derulează un amplu plan de măsuri în vederea prevenirii depozitării ilegale de deșeuri 

provenite din gospodăriile populației, în coșurile stradale. Acțiunea polițiștilor locali se 

desfășoară pe strada Brăilei și bulevardul Oțelarilor. 

În doar câteva zile, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au 

identificat un număr de 15 persoane fizice și juridice, care în calitate de producători și 

deținători de deșeuri, au aruncat deșeuri menajere provenite din gospodăriile proprii sau din 

activitățile desfășurate, în coșurile de gunoi stradale. Valoarea celor 15 sancțiuni 

contravenționale aplicate, se ridică la 9.700 lei. 

Conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Galați, persoanele fizice și juridice au obligația “de a nu arunca 

gunoiul menajer lângă containere sau pubele, de a nu căuta în recipientele pentru gunoi, de 

a nu răsturna și împrăștia gunoiul/deșeurile, în scopul recuperării unor resturi alimentare 

sau de orice natură, de a nu arunca în coșurile stradale gunoiul menajer din gospodării sau 

rezultat ca urmare a activității desfășurate”. 

O alta acțiune de amploare, derulată tot de polițiștii locali din cadrul Serviciului de 

Protecție a Mediului, are în vedere depistarea operatorilor economici care depozitează 

deșeurile provenite din activitatea deasfășurată, la punctele de colectare special amenajate, 

destinate persoanelor fizice. În urma acestor acțiuni de control, au fost depistate 28 de 

persoane juridice care au încălcat legislația în domeniu. Operatorii economici în cauză au 

fost sanctionați contravențional cu amenzi în valoare totală de peste 35.000 lei, în 

conformitate cu prevederile HCL 339/20021 și HCL 316/2019.  



 

Reamintim că, la nivelul Poliției Locale Galați, în perioada aprilie – noiembrie 2021 

se desfășoară Planul de măsuri “Gospodărirea Municipiului 2021”. În primele trei luni de 

derulare, oamenii legii au aplicat pentru fapte, precum: aruncare/abandonare/depozitare 

deșeuri; afectare spațiu verde; deținere/creștere/plimbare animale de companie, un număr de 

427 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 194.000 lei.  

Din numărul total de amenzi, cele mai multe, 313 la număr, au fost aplicate pentru 

aruncare/abandonare/depozitare deșeuri. 

Și polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori i-au 

sancționat contravenționat, cu amenzi în valoare totală de 4.500 lei, conform prevederilor 

HCL 339/2021, pe numiții R.G., în vârstă de 42 ani, B.D.R., în vârstă de 50 ani și D.A.C., 

în vârstă de 33 ani, toți din Galați. Persoanele în cauză, au depozitat moloz provenit din 

construcții, în zona Tunel CFR, de pe strada Drumul Viilor, încălcând astfel prevederile 

legale. 

Video: 

https://wetransfer.com/downloads/ddcdb7777461dd23cb7cd8063a1d368c2021072619080

9/b5ade5acb899925b4464a1e68d9a4d6220210726190829/383644 

 
 


