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Recent, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, în urma unor  

acțiuni ample derulate la nivelul municipiului Galați, au verificat o unitate de alimentație publică 
pentru care, în anul 2019, din cauza nerespectării prevederilor legale, s-a dispus suspendarea 
activității. Având în vedere că la momentul controlului unitatea funcționa, s-a procedat la 
stabilirea sumei încasate, de la data suspendarii activității până la momentul verificării, și s-a 
dispus confiscarea banilor (19.138,10 lei). Menționăm că, suspendarea de activitate a fost 
aplicată de polițiștii locali având în vedere că operatorul economic nu deținea, conform 
prevederilor legale, autorizație de funcționare din partea Primăriei Municipiului Galați. 

O.G nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, prevede la art.73 
(23) ”desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu 
amenda prevăzută la pct. 1 lit. a) - e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar 
veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul 
constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat”. 
Practic, în conformitate cu prevederile legale suma confiscată se transformă în venit la bugetul 
statului.  

De precizat că, în urma controalelor întreprinse de polițiștii locali din cadrul Serviciului 
Control Activități Comerciale, pentru lipsa autorizației de funcționare, în primul semetru al 
anului 2021, la un număr de 21 de agenți economici, ca măsura complementară de sancționare, 
s-a dispus suspendarea activității. Cei mai mulți dintre operatorii eonomici în culpă, fie 
funcționează în clădiri construite/modificate ilegal, fie nu au autorizatie ISU. 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale vor continua acest tip 
de verificări, pe măsură ce vor fi pronunțate Hotărâri definitive în cazurile măsurilor de 
suspendare care au fost contestate în instanță. 

 
 

1. În timpul activității de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului, au constatat că numitul F.V., creștea un număr de aproximativ 200 de păsări (găini și 
rațe), în incinta unui imobil de pe strada Drumul de Centură. De asemenea, la data efectuării 
verificărilor, acesta nu avea încheiat contract cu un operator autorizat pentru colectarea 
deșeurilor de altă natură decât menajeră sau reciclabilă, respectiv pentru predarea acestora. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amenzi în valoare totală de 3.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 339/2021. 

 



 

2. În cadrul acțiunilor desfășurate în vederea soluționării unei sesizări, cu privire la 
depozitarea ilegală a deșeurilor în zona străzilor Brăilei și Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului de Protecție a Mediului, au identificat un număr de patru persoane fizice și juridice, 
care, în calitate de producători și deținători de deșeuri, au aruncat deșeuri provenite din 
gospodăriile proprii sau din activitățile comerciale, în coșurile de gunoi stradale sau le-au 
depozitat pe trotuare. În acest caz, persoanele fizice și juridice au fost sancționate 
contravențional în conformitate cu prevederile HCL 339/2021, cu amenzi în valoare totală de 
2.600 lei. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori, au depistat 

în zona unui bloc de pe strada Oțelarilor, un grup format din trei tineri, cu vârste cuprinse între 
19 și 25 ani, toți din Galați, care consumau semințe de floarea soarelui și aruncau cojile rezultate 
pe domeniul public. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare 
totală de 2.400 lei. 

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

strada Traian, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat 
că în locația respectivă, se desfășura activitate comercială de tip bar, fără a deține autorizație 
eliberată de Primăria Municipiului Galați. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor HCL 339/2021. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au depistat-o în dreptul unei societăți comerciale 

de pe Faleza Inferioară, pe numita S.M., în vârstă de 44 ani, din Galați, în timp ce comercializa 
obiecte de divertisment, fără a deține licență de comerț stradal. Persoana în cauză, a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar marfa comercializată a fost 
ridicată în vederea confiscării și depusă la Camera Corpurilor Delicte de la sediul Poliției Locale 
Galați. 

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

valoare de 2.000 lei, pe Ș.S., în vârstă de 34 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în zona 
unui bloc de pe strada Strungarilor, în timp ce oferea spre comercializare produse lactate, în alte 
locuri decât cele stabilite de către autoritățile administrației publice locale. 

 
7. 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 aplicat 
operatorului economic în cauză, o sancțiune contravențională în valoare de 1.500 lei. Oamenii 
legii au constatat că, în locația respectivă se desfășura activitate de alimentație publică (o terasă 
sezonieră), așezată pe domeniul public (cinci mese și zece scaune), fără a deține licență sau 
contract de închiriere.  

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare 

totală de 1.200 lei, un grup format din trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 20 ani. Persoanele 
în cauză, au fost depistate în zona unui bloc de pe strada Drumul de Centură, în timp ce proferau 
cuvinte și expresii jignitoare la adresa locuitorilor din zonă, stârnind astfel indignarea acestora. 

 
9. 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 afectat spațiul 
verde prin poluare. Este vorba de deversare de ape reziduale ce conțineau ulei uzat alimentar, 



 

provenit din activitatea economică pe care o desfășoară. Operatorul economic a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor Legii 24/2007, și s-a 
dispus măsura de interzicere a deversării de ape uzate pe spațiul verde. 

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

valoare de 800 lei, pe numitul J.C., în vârstă de 55 ani, din Galați. Persoana în cauză, a fost 
depistată în timp ce depozita moloz la punctul de colectare a deșeurilor menajere, aferent unui 
bloc de pe strada Navelor, încălcând astfel prevederile legale. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe A.Ș., din Galați. Susnumitul a 
circulat cu autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada Domnească, spre strada Științei, fără a 
respecta indicatorul ”Accesul interzis”, îngreunând astfel traficul rutier. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, la controlul efectuat 

la un operator economic, cu punct de lucru în Piața Centrală, au constatat că acesta desfășura 
activitate de tip restaurant, fără a deține autorizațiile necesare eliberate de Autoritatea Publică 
Locală. Societatea respectivă a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.500 lei, conform 
prevederilor HCL 339/2021 

 
 
 

     

 


