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Către: 
Garda de Mediu – Comisariatul Județean Galați 

SESIZARE 
Referitoare la: 
Situația clădirii aflate la adresa str. Domnească, nr. 24, aflată pe Lista monumentelor istorice din 
2015, la poziția 109, cod GL- II – m-B-03011, în proprietatea Municipiului Galați și în administrarea 
Primăriei Municipiului Galați, clădire cu regim juridic de monument istoric, reglementat prin Legea 
422 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice 

Stimată Doamnă / Stimate Domn Director, 
Având în vedere prevederile legale de mai jos: 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizată prevede, la cap. 11 Eliminarea 
deșeurilor, art. 19, alin. (1) faptul că: „producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să 
supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, 
care îndeplinește cerințele art. 20”, iar la cap. 12 Protecția sănătății populației și a mediului, art. 20 
faptul că: „gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și 
fără a dăuna mediului.” 

Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației prevede la cap. V – Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și 
neutralizarea deșeurilor solide, art. 36, alin. (1), faptul că „autoritățile publice locale [...] au obligația 
să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide.” 

Ordonanța de urgență nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ prevede la cap. IV -- 
Primarul, secțiunea a-II-a – Rolul și atribuțiile Primarului, art. 155 – Atribuțiile Primarului, alin. (1), lit. d) 
faptul că „Primarul îndeplinește atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes 
local”, iar la alin. (5) , lit. a) faptul că „coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 
publice și de utilitate publică de interes local.” 

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 definește, printre serviciile publice, la Art. 1, alin (2), lit. e, 
salubrizarea localităților. 
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Luând în considerare faptul că:  
1. În interiorul imobilului sus-menționat sunt depozitate deșeuri de construcții și deșeuri 

menajere solide ce nu au fost îndepărtate și neutralizate de o perioadă foarte îndelungată de 
timp.  

2. În apropierea clădirii, acestea emană mirosuri pestilențiale care semnalează procese de 
putrefacție în curs. 

3. La rafale de vânt, praful din interiorul clădirii este dispersat pe trotuarul intens circulat iar 
pulberile rezultate sunt inhalate de populație.  

4. Interiorul clădirii este utilizat pentru depozitarea deșeurilor de toate tipurile și de către 
persoane fără adăpost care petrec noaptea și, uneori, aprind focul pentru a se încălzi. 

5. Precum și luând în considerare multiplele articole de presă și sesizări apărute în spațiul public, 
petițiile și solicitările către Primăria Municipiului Galați de a-și îndeplini obligațiile legale ce îi 
revin cu privire la salubritatea și dezinfecția clădirii și faptul că acestea nu au dus la o reacție de 
natură să îndrepte neregulile de mai sus, 

Vă solicităm următoarele: 
1. Constatarea încălcării articolelor din lege specificate mai sus și altor prevederi legale de către 

proprietarul și, totodată, administratorul clădirii, Primăria Municipiului Galați, care este, în 
același timp, și deținătorul deșeurilor menționate prin calitatea sa de proprietar, prin aceea 
că nu asigură eliminarea deșeurilor și gestionarea acestora fără a pune în pericol sănătatea 
umană. 

2. Luarea măsurilor legale ce se impun respectiv sancționarea proprietarului conform legii 
specificate și altor reglementări. 

3. Obligarea proprietarului, prin mijloacele legale disponibile, la respectarea obligațiilor legale 
ce îi revin, de urgență, înainte de instalarea sezonului rece din acest an, adică:  

 Eliberarea clădirii de deșeuri de construcții și menajere; 
 Dezinfecția zonei prin mijloace specifice. 
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În susținerea celor afirmate, anexăm imagini prelevate de la fața locului, în 
data de 8 septembrie 2019.  
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Vă rugăm să ne comunicați măsurile întreprinse. 

Asociația Civică PACT pentru Galați este platforma civică și politică locală 
pentru recâștigarea mobilității urbane, regăsirea ethosului local și 

reconectarea orașului nostru la Dunăre. 
Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate. 

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate conform legii 

544/2001 pentru liberul acces la informații de interes public, pe e-

mail, la adresa rezolvam@pactpentrugalati.ro 

PETENT: Asociația Civică PACT pentru Galați 

*** 
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