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1. În timpul acțiunilor desfasurate pentru soluționare a unor sesizări, cu privire la depozitarea 

ilegală a deșeurilor în zona strada Brăilei și strada Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului de Protecție a Mediului au identificat un numar de șase persoane fizice si juridice 
care, în calitate de producători și deținări de deseuri au aruncat deseuri menajere provenite din 
gospodariile proprii sau din activitatile desfasurate, in cosurile de gunoi stradale, din zona mai 
sus mentionata sau le-au depozitat pe trotuarul eferent celor 2 strazi. Acestia au fost sanctionati 
contraventional cu amenzi in valoare totala de 2600 lei, in conformitate cu prevederile HCL 
339/20021 art. 44 lit. e si HCL 316/2019 art. 85 alin.1 lit. n. 

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

în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 339/2021, pe numita M.O., în vârstă 
de 34 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce comercializa legume și fructe, 
pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Barboși, fără a deține licență de comerț stradal. 

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

bulevardul George Coșbuc, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale 
au constatat că, în locația respectivă se desfășoară activitatea de comerț cu mobilă, fără ca 
operatorul economic să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana 
juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.500 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 339/2021. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul M.I., în vârstă de 32 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
tulburat fără drept liniștea publică prin utilizarea unor sisteme de amplificare și boxe la volum 
extrem de ridicat, în cadrul unei petreceri organizate în incinta unui imobil de pe strada Vânători. 
Și polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare 
totală de 1.500 lei, un grup format din trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 ani, toți din 
Galați. Persoanele în cauză au fost depistate pe strada George Enescu, în timp ce tulburau liniștea 
publică, prin ascultarea muzicii la intensitate ridicată. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul M.G., în vârstă de 32 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în stația taxi din Piața Centrală, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, 



 

aruncând cojile rezultate pe domeniul public. La rândul lor, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 
Poliție locală au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare totală de 2.400 lei, un grup 
format din șase tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, toți din Galați. Cei în cauză au fost 
depistați în stația bus ”Bariera Traian”, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui și 
aruncau cojile pe domeniul public. 

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

contravențional, cu amendă în sumă de 800 lei, pe G.D., din Galați. Susnumitul a fost depistat 
în timp ce comercializa băuturi alcoolice, pe trotuarul aferent Pieței ”Calea Basarabiei”, în alte 
locuri decât cele stabilite de către autoritățile administrației publice locale. 

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

cu amendă în valoare de 700 lei, pe numitul S.I.S., în vârstă de 26 ani, din comuna Ghidigeni. 
Persoana în cauză a condus autoturismul pe strada Domnească și a oprit voluntar, pe un loc 
special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător, destinat persoanelor cu dizabilități. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul M.D., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în zona unui 
bloc de pe strada Teleajen, în timp ce depozita pe domeniul public numeroase deșeuri, dăunând 
astfel esteticii zonei. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în valoare de 500 lei, pe numitul M.Ș., din Galați. Cel în cauză, a fost depistat în zona unei 
societăți comerciale de pe bulevardul George Coșbuc, în timp ce consuma băuturi alcoolice, în 
loc public neamenajat, încălcând astfel prevederile legale. 

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

cuantum de 300 lei, pe numitul C.M., în vârstă de 22 ani, din Galați. Cel în cauză a fost depistat 
în dreptul unui bloc de pe bulevardul Dunărea, în timp ce plimba un câine de companie de talie 
mare, fără botniță. 

 
12. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe O.B., în vârstă de 29 ani, din Galați. Susnumitul a condus o autoutilitară 
și a oprit voluntar pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Brăilei, îngreunând în totalitate 
traficul pietonal. 

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

cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul M.C., în vârstă de 38 ani, din Galați. Persoana în 
cauză a circulat cu autoturismul în regim de taxi, pe strada Nicolae Bălcescu, iar la controlul 
documentelor, acesta nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional, necesar efectuării 
transportului public de persoane. 

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

puncte de penalizare, pe C.D.Z., în vârstă de 38 ani, din Galați. Susnumitul a circulat cu 
autoturismul și a oprit voluntar pe banda unu de circulație, în dreptul unei societăți comerciale 
de pe strada Traian, în zona de acțiune a indicatorului ”Oprirea interzisă”, îngreunând astfel 
fluența traficului rutier. 

 



 

15. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
sumă de 100 lei, pe N.A., din Galați. Susnumitul a fost depistat pe strada Portului, în timp ce 
fuma în autoturismul de serviciu în regim de taxi, încălcând astfel prevederile Legii 349/2002. 


