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Pe perioada lunii august 2021, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei de la ordine publică au 
aplicat un număr de 451 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 89.000 lei 
și 667 puncte penalizare. 

În luna august cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor 
OUG 195/2002, pentru oprire, staționare, parcare neregulamentară (un număr de 330), 
iar alte 116 de sancțiuni au fost date, conform prevederilor HCL 339/2021, pentru: 
parcarea autovehiculului pe trotuar, pe spațiul verde, parcarea pe scuar, pe locurile 
destinate persoanelor cu handicap, etc. Tot în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în 
trafic” au mai fost aplicate sancțiunui pentru încălcarea HCL 335/2014. 

În perioada martie – august 2021, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, 
polițiștii locali au aplicat un număr de 2.907 sancțiuni contravenționale, în valoare de 
peste 500.000 lei, și un număr de 4.432 puncte penalizare. 

 

În perioada mai - august 2021, în cadrul Planului de măsuri – Estival 2021, polițiștii 
locali au aplicat un număr de 746 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 
190.000 lei. Cele mai multe dintre amenzile date, au fost pentru încălcarea prevederile 
Legii 61/1991 (predomină cele pentru consum de băuturi alcoolice și tulburarea 
liniștii publice) și a HCL 260/2018/HCL 339/2021 (murdărirea domeniului public). 

Au mai fost aplicate sancțiuni pentru încălcarea următoarelor acte normative: Legea 
nr. 349/2002 și Legea nr.55/2020. Tot în perioada menționată, oamenii legii au au 
constatat, în cadrul Planului de măsuri – Estival 2021, un număr de cinci fapte cu 
caracter penal. 

Pe toată perioada de desfășurare, în cadrul Planului de măsuri – Estival 2021, polițiști 
locali au urmărit: depistarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care încalcă 



 

prevederile Legii nr. 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic; 
supravegherea grupurilor de persoane (minori, tineri) care tulbură ordinea şi liniştea 
publică sau care se dedau la activităţi ce pot provoca scandal public; înlăturarea 
persoanelor aflate în stare de ebrietate sau care săvârșesc gesturi obscene şi luarea de 
măsuri legale conform Legii nr. 61/1991; depistarea persoanelor care deteriorează 
materialul dendrofloricol, mobilierul urban sau murdăresc domeniul public. 

 

1. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că numitul C.L.A., a depozitat deșeuri menajere rezultate din 
activitatea gospodărească, pe un teren viran aferent străzii Privighetorii. De asemenea, 
persoana în cauză nu a dat curs invitației de prezentare la sediul Poliției Locale Galați, 
motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 
5.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 și OUG 195/2005. 
 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au sancționat contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 2.500 lei, un grup format din trei persoane ,cu vârste cuprinse între 
18 și 48 ani, toți din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în zona unui imobil 
de pe strada Domnească, în timp ce ascultau muzică la intensitate ridicată la o boxă 
portabilă, tulburând astfel liniștea locuitorilor. 
 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, i-au sancționat contravențional cu amenzi 
în valoare totală de 2.400 lei, pe numiții O.M.C., în vârstă de 36 ani și D.C., în vârstă 
de 23 ani, ambii din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în zona unui bloc de 
pe strada Domnească, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui și aruncau 
cojile rezultate pe domeniul public, iar în momentul legitimării, cei în cauză au refuzat 
să dea datele necesare pentru stabilirea identității. Și polițiștii locali din cadrul 
Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori, au sancționat contravențional cu 
amenzi în valoare totală de 2.400 lei, un grup format din trei tineri cu vârste cuprinse 
între 21 și 30 ani. Respectivele persoane au fost depistate în parcarea aferentă 
Universității Danubius, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând 
cojile pe domeniul public. 
 
4. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au depistat în dreptul unei societăți 
comerciale de pe Faleza Inferioară, pe numitul F.N., din județul Vrancea, 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. 
 
5. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că o societate comercială, în calitate de producător de deșeuri, 
a abandonat pe un teren viran aferent unui imobil de pe strada Brăilei, deșeuri 
provenite din activitatea economică. Persoana juridică a fost sancționată 



 

contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 
 
6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au depistat în zona unui bloc de 
strada Maramureșului, un grup format din patru persoane, cu vârste cuprinse între 19 
și 46 ani, care tulburau ordinea și liniștea publică prin strigăte, țipete și larmă. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional, conform Legii nr. 61/1991, 
cu amenzi în valoare totală de 1.900 lei. 
 
7. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că 
în locația respectivă se desfășoară activitatea de restaurant, fără ca operatorul 
economic să dețină autorizațiile necesare, eliberate de Primăria Municipiului Galați. 
Societatea comercială a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 
1.500 lei. 
 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul C.I., în vârstă de 35 ani, din Galați. 
Persoana în cauză a fost depistată în dreptul unui bloc de pe strada Frunzei, în timp 
ce plimba câinele de companie fără lesă și ustensile pentru colectarea dejecțiilor. 
 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 1.000 lei, pe Ș.S., în vârstă de 35 ani, din Galați. Susnumitul a fost 
depistat în timp ce comercializa produse lactate, în dreptul unui bloc de pe strada 
Strungarilor, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege. 
 
10. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancțioanat 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul M.A., în vârstă de 47 
ani, din Galați. Persoana în cauză a staționat neregulamentar cu autoturismul pe strada 
Calea Prutului, iar în momentul legitimării, acesta a proferat injurii și expresii 
jignitoare la adresa oamenilor legii. 
 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu 
amendă în valoare de 800 lei, pe M.F., în vârstă de 48 ani, din Galați. Susnumita a 
fost depistată în timp ce împrăștia deșeurile menajere, de la punctul de colectare 
aferent unui bloc de pe strada Brăilei. 
 
12. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în cuantum de 700 lei, pe numitul D.I., în vârstă de 37 ani din Galați. Susnumitul a 
fost depistat circulând cu un atelaj hipo pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada 
Brăilei, împiedicând astfel traficul pietonal.  
 
13. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 700 lei, 
pe numitul M.V., în vârstă de 49 ani, din Galați. Persoana în cauză a parcat 



 

autoturismul pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, marcat și semnalizat 
corespunzător, de pe strada Domnească, încălcând astfel prevederile legale. 
 
14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 500 lei, pe numitul T.C., în vârstă de 49 ani, din Galați. Persoana 
în cauză a depozitat materiale de construcții, pe trotuarul aferent unui imobil de pe 
strada Rizer, încălcând astfel prevederile legale. 
 
15. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 
contravențional, cu amendă în cuantum de 600 lei, conform prevederilor HCL 
339/2021, pe I.I., în vârstă de 41 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp ce 
comercializa fructe pe Aleea Comerțului din Micro 39, folosind pentru determinarea 
greutății, un cântar neomologat și neverificat metrologic. 
 
 
 


