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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 i-au depistat pe numiții S.F. și C.C., ambii din 

județul Galați, în apropierea unei instituții de învățământ de pe strada Siderurgiștilor, în timp ce 
ardeau cabluri electrice. În acest caz, oamenii legii au sancționat persoanele în cauză, cu amenzi 
în valoare totală de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 339/2021. 

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

valoare totală de 1.300 lei, pe B.D., în vârstă de 31 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în 
Parcul ”Mihai Eminescu”, din Galați, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui și arunca 
cojile rezultate pe domeniul public, iar la cererea îndreptățită a oamenilor legii de a se legitima, 
aceasta a refuzat să furnizeze datele pentru stabilirea identității. Tot polițiștii din cadrul Secției 
nr. 1, au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare totală de 2.400 lei, un grup format din 
trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 31 ani. Cei în cauză, au fost depistați în fața unei societăți 
comerciale de pe strada Gării, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând cojle 
rezultate pe domeniul public. 

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

strada Regiment 11 Siret, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă se desfășoară activitate de restaurant, fără ca operatorul 
economic să dețină Acordul privind exercitarea activității de alimentație publică. De asemenea, 
persoana juridică în cauză avea amenajată în fața punctului de lucru o terasă sezonieră, fără 
respectarea condițiilor stabilite de Administrația Publică Locală. Agentul economic a fost 
sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.500 lei. 

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

în valoare de 1.600 lei, pe numitul A.V., în vârstă de 50 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în fața unei societăți comerciale de pe Faleza Inferioară, în timp ce comercializa obiecte 
de divertisment, fără a deține autorizație eliberată de autoritățile administrației publice locale, 
tulburând totodată ordinea și liniștea publică prin strigăte și larmă și având un comportament 
sfidător la adresa agenților constatatori. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 i-au sancționat contravențional, cu amenzi în 

valoare totală de 1.200 lei, pe numiții B.G., P.G. și M.I., toți din Galați. Persoanele în cauză au 
fost depistate în parcul de joacă pentru copii, aferent unui bloc de pe strada Laminoriștilor, în 
timp ce consumau băuturi alcoolice, încălcând astfel prevederile legale. 

 



 

6. În timpul activității de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că, o societate comercială a aruncat deșeuri provenite din activitatea 
economică, la punctul de colectare special amenajat pentru persoanele fizice, situat pe strada 
Drumul Viilor. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 
1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 339/2021 și s-a dispus măsura interzicerii 
depozitării deșeurilor provenite din activitatea economică la punctele de colectare a deșeurilor, 
destinate persoanelor fizice. 

 
7. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări primite la dispeceratul 

Poliției Locale, polițiștii din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori au 
sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numita C.N., în vârstă de 46 
ani, din Galați. Persoana în cauză a tulburat liniștea locuitorilor, prin organizarea unei petreceri, 
în incinta unui imobil de pe strada Privighetorii, încălcând astfel prevederile legale. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe L.V., în vârstă de 36 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat  
într-un parc de pe bulevardul Dunărea, în timp ce plimba câinele de companie, fără lesă și fără 
a deține carnet de sănătate și ustensilele pentru colectarea dejecțiilor, având totodată un 
comportament recalcitrant, în momentul legitimării. 

 
9. Polițiștii locali, au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe 

M.C., în vârstă de 45 ani, din județul Vrancea. Susnumita a condus autoturismul și a staționat 
voluntar în zona unei stații bus de pe strada Brăilei, îngreunând astfel coborârea și urcarea 
călătorilor în mijloacele de transport în comun. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în cuantum de 800 lei, pe numitul S.T.G., în vârstă de 48 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în Piața Centrală, în timp ce arunca pe domeniul public resturi alimentare și diferite 
ambalaje, afectând estetica și curățenia localității și stârnind astfel indignarea ceățenilor din 
zonă. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 au sancționat-o contravențional, cu amendă în 

valoare de 800 lei, pe numita R.L.E., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în dreptul 
unui bloc de pe strada Brăilei, în timp ce depozita gunoiul menajer în coșul stradal, încălcând 
astfel prevederile legale. 

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

valoare de 700 lei, pe numitul D.A.L., în vârstă de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a parcat 
voluntar autoturismul, pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Nicolae Bălcescu, blocând 
astfel traficul pietonal. 

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

contravențional, cu amendă în valoare de 600 lei, pe numitul Ș.G., din Galați. Persoana în cauză 
a fost depistată pe Aleea Comerțului din Micro 39, în timp ce comercializa produse lactate din 
portbagajul unui autoturism, fără a respecta condițiile stabilite de autoritățile administrației 
publice locale. 

 



 

14. În timpul activității de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că numitul M.I., a aruncat un sac ce conținea deșeuri provenite din 
gospodăria proprie, pe un teren viran situat pe strada Aurel Rozei Rosemberg din Galați. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, conform 
prevederilor HCL 316/2019, și s-a dispus măsura colectării și eliminării deșeurilor prin 
operatorul de salubrizare, aceasta fiind realizată în totalitate și la termen, de către contravenient. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul C.C., a aruncat dintr-un 
autoturism, deșeuri rezultate din amenajarea unei locuințe, pe un teren situat pe strada Drumul 
de Centură. În acest caz, persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în 
valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul S.C., în vârstă de 38 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în timp ce depozita materiale de construcții, pe trotuarul aferent unui imobil de pe 
strada Miron Costin, îngreunând astfel circulația pietonală. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 


