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        1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr.1 l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 
1.500 lei, pe numitul C.C.A., de 21 ani, din Galați, care a fost depistat pe strada Cristofor Columb,  în 
timp ce tulbura liniștea locatarilor din zonă, prin utilizarea aparaturii audio la intensitate mare ( boxe, 
stație de amplificare, microfon), spre nemulțumirea cetățenilor din zonă. 
 

2.  Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în sumă de 1.000 lei, pe numita M.M., 
de 37 ani, din Galați, care comercializa diferite produse agroalimentare pe strada Saturn, în zona Piața 
„Țiglina I”, fără a îndeplini condițiile legale. 

 
3. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul F.N., 

de 34 ani, din Galați, care a fost depistat pe Faleza Inferioară în timp ce comercializa baloane luminoase, 
fără a îndeplini condițiile legale și fără a deține acte de proveniență a mărfii. Oamenii legii au dispus și 
măsura confiscării mărfii, conform Legii 12/1990. 

 
4. Numitul B.F., în vârstă de de 47 ani, din Galați, a fost sancționat de polițiștii locali, cu amendă în 

sumă de 500 lei. Cel în cauză a condus autoturismul pe strada Eroilor, în regim taxi, iar la verificarea 
documentelor nu a putut face dovada deținerii unui certificat de pregătire profesională, valabil. 

 
5. Polițiștii locali au depistat-o în fața unui bar, de pe strada Barboși, pe numita C.N., de 44 ani, din 

Galați, în timp ce comercializa porumb fiert, prune și nectarine, folosind pentru determinarea cantității 
produselor comercializate un cântar electronic neomologat și verificat metrologic. Susnumita a fost 
sancționată contravențional, conform Legii12/1990, cu amendă în valoare de 500 lei. Totodată, oamenii 
legii au ridicat, în vederea confiscării, un cântar electronic neomologat. 

 
7. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de 

penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numitul B.S.G., de 34 ani, din comuna Cavadinești, 
județul Galați, care a condus autoturismul pe strada Siderurgiștilor și a oprit voluntar în stația bus Piața 
Energiei, pentru cumpărături. 

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

Coandă, pe numiții P.M.A., de 22 ani și I.P., de 26 ani, ambii din Galați, care consumau semințe de 
floarea soarelui, aruncând cojile rezultate pe domeniul public. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.600 lei. 

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

1.100 lei, pe C.D.D., de 33 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp ce fuma în autoturismul de 
serviciu, în regim de TAXI, iar în momentul legitimării a devenit agresiv verbal, proferând injurii și 
expresii jignitoare la adresa oamenilor legii. 

 



 

10. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
bulevardul Dunărea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că 
în locația respectivă se desfășura activitate de vulcanizare. Operatorul economic avea depozitate pe 
domeniul public mai multe cauciucuri și cricuri auto. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

bulevardul George Coșbuc, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășurau activități de întreținere și reparații autovehicule, fără a 
deține autorizația necesară, eliberată de către autoritățile administrației publice locale. Persoana juridică 
a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

totală de 1.000 lei, pe numiții M.L., de 24 ani din comuna Vânători, județul Galați și C.C., de 23 ani, din 
Galați, care au fost depistați în dreptul unui bloc de pe strada Brăilei, în timp ce provocau scandal, 
adresându-și injurii și expresii jignitoare. 

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

valoare de 900 lei, pe numitul M.G., de 35 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce consuma băuturi 
alcoolice pe bulevardul Marii Uniri, în alte locuri decât cele special amenajate și semințe de floarea 
soarelui, aruncând cojile pe domeniul public, deși în zonă erau amplasate recipiente de colectare a 
deșeurilor stradale. 

 
14. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat pe numitul P.G., din Galați, în timp ce 

împrăștia deșeurile din recipientele de colectare selectivă amplasate la punctul de colectare a gunoiului, 
aferent unui bloc de pe strada Milcov. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă 
în valoare de 800 lei.  

 
15. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, pe numita 

M.I.M., de 46 ani, din Galați, care a parcat autoturismul pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, 
aferent Catedralei Arhiepiscopale, de pe strada Domnească. 

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

cuantum de 600 lei, pe numitul P.P., din Galați, care a fost depistat în scara unui bloc de pe strada Victor 
Vîlcovici, în timp ce tulbura fără drept liniștea locuitorilor, prin producerea de zgomote, strigăte și larmă. 

 
17. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de 

penalizare, pe numitul D.M., de 47 ani, din Galați, care a oprit voluntar autoturismul, în stația bus de pe 
strada Gheorghe Asachi, îngreunând astfel circulația mijloacelor de transport în comun.  

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

valoare totală de 400 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, pe numiții B.F., de 46 ani și 
C.M., de 40 ani, care au fost depistați în timp ce comercializau diverse obiecte uzate, în alte locuri decât 
cele stabilite de către Autoritatea Administrației Publice Locale.  

 
19. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de 

penalizare, pe numitul T.C., de 40 ani, din comuna Vânători, județul Galați, care a condus autoturismul 
pe strada Cezar, dinspre strada Domnească spre strada Grădina Veche, fără a respecta semnificația 
indicatorului rutier ”Accesul interzis”. 

 



 

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au depistat pe Faleza Inferioară a Dunării, un grup, 
format din șapte tineri, cu un comportament deviant. Polițiștii locali au constatat că tinerii, cu vârste 
cuprinse între 13 și 17 ani, au distrus un număr de nouă coșuri de colectare a deșeurilor stradale, alte 
două fiind lipsă.  

Persoanele în cauză, au fost conduse la Secția de Poliție Locală, pentu identificare și întocmirea 
actelor procedurale, iar ulterior au fost predate pe bază de proces verbal, Secției nr. 1 Poliție Națională, 
în vederea continuării cercetărilor. 


