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1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Drumul de Centură, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă, se desfășoară activitate de reparații auto, fără a fi îndeplinite 
condițiile stabilite de lege. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 5.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990. 

 
2. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat la parterul unui bloc de pe strada 

Domnească, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal 
au constatat că au fost executate lucrări de construcții constând în recompartimentări. 
Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, și s-a dispus 
intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată. 

 
3. În urma unor verificări efectuate la un spațiu comercial de pe strada 1 Decembrie 1918, 

polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal au constatat că 
se executau lucrări de construcții fără autorizație, constând în edificare extindere. Proprietarul a 
fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar ca măsură complementară, 
s-a dispus sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, actualizată. 

 
4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.500 lei, pe numiții B.A., de 18 ani, C.L., de 30 ani, și M.L., de 23 ani, toți 
din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate pe strada Drumul de Centură, în timp ce 
provocau și participau efectiv la scandal, lovindu-se reciproc cu pumnii și picioarele. 

 
5. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.500 lei, pe D.M., 

de 33 ani, din comuna Schela, județul Galați. Susnumitul, în calitate de conducător auto, a parcat 
și staționat neregulamentar cu autoturismul pe banda unu de circulație cât și pe trotuarul din zona 
unei societăți comerciale situate pe strada Energiei, iar la solicitarea oamenilor legii de a se 
legitima, acesta a refuzat să dea date în vederea stabilirii identității, proferând injurii și expresii 
jignitoare, provocând astfel indignarea trecătorilor. 

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

valoare de 1.400 lei, pe B.L., de 48 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în zona unui bloc 
de pe strada Domnească, în timp ce consuma băuturi alcoolice, iar în momentul legitimării a 
aruncat restul de la o țigară pe domeniul public și a amenințat cu acte de violență polițiștii locali. 



 

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

strada 1 Decembrie 1918, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat în locația respectivă se desfășoară activitate de comerț cu diferite bunuri, fără a 
deține autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul C.M., de 31 ani, din Galați, care a fost depistat pe Aleea 
Comerțului din Micro 39A, în timp ce profera injurii și amenința cu acte de violență trecătorii, 
procând totodată scandal. 

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

cuantum de 500 lei, pe numita C.M., de 49 ani, din Galați, care în timp ce se afla în incinta unui 
imobil de pe strada Furnaliștilor, a tulburat liniștea celorlalți locatari, ascultând muzică la 
intensitate mare. 

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

amendă în cuantum de 700 lei, pe D.A.A., de 35 ani, din municipiul Brăila. Susnumitul, a parcat 
autoturismul, pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Mihai Bravu, îngreunând astfel 
traficul pietonal. 

 
11. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 

puncte de penalizare, pe numitul D.D., de 29 ani, din Galați. Persoana în cauză, a condus 
autoturismul și a staționat neregulamentar, la mai puțin de 25 de metri de trecerea de pietoni, 
marcată și semnalizată corespunzător, situată la intersecția străzilor Nicolae Gamulea cu Logofăt 
Tăutu, îngrunând astfel traficul rutier din zonă. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numita D.M.M., din Galați, nu a 
asigurat condiții de igienă corespunzătoare în jurul spațiului unde locuiește, fără forme legale. 
Pe terenul din incinta imobilului menționat erau depozitate diferite obiecte dar și deșeuri 
municipale, provocând astfel disconfort celorlalți locatari ai imobilului. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 260/2018. 

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

amendă în cuantum de 200 lei, pe numitul Ș.M., de 30 de ani, din Galați. Persoana în cauză a 
fost depistată  în zona unui bloc de pe strada Mihail Petrini Galatzi, comercializând legume și 
fructe în alte locuri decât cele stabilite de către Autoritățile Administrației Publice Locale. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul D.G., de 46 ani, din Galați, 
care a condus autoturismul pe strada Brăilei, fără a respecta semnificația indicatorului 
rutier ”oprirea interzisă”. 

 

 


