
 

 

 

Buletin de presă 

08 octombrie 2020 

 

1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu amendă 
în valoare de 2.000 lei, pe numita M.A.C., de 46 ani, din Galați, care a tulburat liniștea 
locuitorilor ascultând muzică la intensitate mare dintr-un apartament, situat într-un bloc de pe 
strada Drumul de Centură, adresând totodată injurii și expresii jignitoare la adresa numitei T.E.. 

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

valoare de 900 lei, pe numitul B.P., din Galați, care a fost depistat în dreptul unui bloc de pe 
strada Oțelarilor, în timp ce consuma băuturi alcoolice, iar în momentul legitimării acesta a 
devenit recalcitrant, proferând cuvinte și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul A.V., de 24 ani, din Galați, care a fost depistat în dreptul unei 
societăți comerciale de pe Bulevardul Marea Unire, în timp ce consuma semințe de floarea 
soarelui și arunca cojile pe domeniul public, deși în zonă se aflau coșuri de gunoi stradal. 

 
4. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte 

de penalizare, pe numitul B.A., de 35 ani, din Galați, care a staționat voluntar cu autoturismul 
pe strada Armata Poporului, la mai puțin de un metru de intersecția cu strada Alexandru Cernat, 
obturând astfel în totalitate vizibilitatea. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat în zona 

unui bloc de pe strada Feroviarilor, pe numitul G.C., din comuna Grivița, județul Galați, în timp 
ce comercializa carne și produse lactate din portbagajul unui autoturism, fără a deține acte de 
proveniență pentru acestea. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 500 lei, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și predată unei 
societăți comerciale pentru distrugere. 

 
6. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat pe numitul 

C.I., din Galați, în Piața Calea Basarabiei, în timp ce comercializa legume fără a avea afișate 
prețurile practicate și calitatea produselor. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional 
cu amendă în valoare de 500 lei. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul P.A.C., de 32 ani, din Galați, care 



 

a fost depistat în timp ce desfășura activitate tip service, într-o hală auto de pe strada Nufărului, 
fără a deține autorizațiile necesare. 

 
8. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în sumă de 300 lei, pe numitul 

D.I., de 36 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce își plimba câinele de companie, în parcul 
de joacă pentru copii, aferent unui bloc de pe bulevardul Galați. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Traian Vuia, pe numitul F.P.M., de 39 ani, din Galați, în timp ce tulbura liniștea locatarilor din 
zonă, prin țipete, strigăte și proferare de cuvinte obscene. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 200 lei, și s-a luat măsura internării acestuia la Spitalul 
de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna”. 

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

cuantum de 290 lei, pe G.V., din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp ce traversa strada 
Brăilei prin loc nepermis, deși în imediata apropiere se afla o trecere de pietoni marcată și 
semnalizată corespunzător, punând astfel în pericol atât traficul rutier cât și integritatea sa. 

 
11. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali au 

constatat că numita G.C., a ocupat în mod nelegitim spațiul verde aferent unui bloc de pe strada 
Lebedei, cu o platformă betonată în suprafață de aproximativ de 8 mp. Persoana în cauză a fost 
sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 200 lei, în conformitate cu prevederile Legii 
24/2007, și s-a dispus măsura de desființare a construcțiilor de pe spațiul verde și aducerea 
terenului la starea inițială. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecția Mediului, în timpul verificărilor 

efectuate, au constatat că un operator economic, la punctul de lucru situat pe Bulevardul Marii 
Unire, nu deținea contract încheiat cu operatorul autorizat, în vederea colectării, transportului și 
depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor precolectate selectiv. Agentul economic a fost 
sanctionat contraventional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019. 

 
13. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, precum și pentru a 

constata modul de realizare a măsurilor stabilite în urma unui control anterior, polițiștii locali au 
stabilit că numitul S.C., nu a realizat în totalitate și la termenul stabilit, măsurile impuse de 
oamenii legii. Practic, numitul S.C. trebuia să îndepărteze animalele (porcii) care crează 
disconfort vecinilor, prin mirosul pestilențial, din locația situată în strada Traian. Persoana în 
cauză a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare totala de 7.500 lei, în conformitate 
cu prevederile OUG 195/2005, privind protectia mediului. 

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

în cuantum de 300 lei, pe numitul A.I., în vârstă de 53 ani, din Galați, care a fost depistat în timp 
ce fuma, în incinta toaletei ecologice amplasată în Bariera Traian. 

 
15. Polițiștii locali l-au depistat pe strada Galații Noi, lângă Piața Micro 17, pe numitul D.R., 

în vârstă de 29 ani, din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, care comercializa struguri 
în alte locuri decât cele special amenajate. Persoana în cauză a fost sancționată cu amendă în 
sumă de 1.000 lei. 


