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1. Polițiștii din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori i-au depistat în zona 

unei societăți comerciale de pe strada Tecuci, pe numiții N.C., de 39 ani și P.I., de 44 ani, ambii 
din Galați, în timp ce practicau jocuri de noroc. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei. 

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

strada Portului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat 
că în locația respectivă se desfășura activitatea de comerț cu produse alimentare, băuturi și tutun, 
fără a deține autorizațiile necesare. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numitul V.R., din Galați, care a fost depistat în zona Pieții Micro 17 de 
pe strada Galații Noi, în timp ce profera injurii și expresii jignitoare la adresa comercianților. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numita M.V., din Galați, care a fost depistată pe Aleea Comerțului 
din Piața Micro 19, în timp ce își plimba câinele de companie, fără a avea ustensilele necesare 
pentru colectarea dejecțiilor, refuzând totodată să dea relații pentru stabilirea identității sale. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 800 lei, pe numitul M.E.V., de 33 ani, din comuna Frumușița, județul Galați, care a 
fost depistat în stația de TAXI din Bariera Traian, în timp ce fuma, aruncând restul de la țigară 
pe domeniul public, încălcând astfel prevederile legale. 

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

în cuantum de 800 lei, pe numitul V.M.C., de 20 ani, din comuna Foltești, județul Galați, care a 
fost depistat în Gara CFR, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, aruncând cojile 
rezultate pe domeniul public. 

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

conform prevederilor HCL 347/2018, cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul N.M.D., de 
25 ani, din comuna Foltești, județul Galați. Persoana în cauză, a fost depistată în timp ce efectua 
curse de transport în regim de taxi cu autoturismul, fără a deține atestatul profesional necesar 
pentru desfășurarea unor astfel de activități. 

 



 

8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, au depistat-o în zona unei societăți 
comerciale de pe strada Grigore Ventura, pe numita D.R., de 45 ani, din comuna Măstăcani, 
județul Galați, în timp ce amenința cu acte de violență conducătorii autovehiculelor care se 
deplasau în zonă, aruncând cu pietre în aceștia, tulburând totodată liniștea și ordinea publică prin 
țipete și strigăte. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 
500 lei. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul M.I., de 44 ani, din Galați, care a fost depistat în parcarea unui 
bloc de pe strada Portului, în timp ce tulbura liniștea locuitorilor, ascultând muzică la intensitate 
mare dintr-un autoturism. 

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

puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numitul A.V.M., de 25 ani, din 
comuna Barcea, județul Galați, care a condus autoturismul pe strada Traian și a oprit voluntar 
pe banda unu de circulație, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”Oprirea interzisă”. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, i-au sancționat contravențional cu amenzi în 

valoare totală de 300 lei, pe N.B.A., de 41 ani și R.M., de 44 ani, ambii din Galați. Susnumiții 
au fost depistați în zona unui bloc de pe strada Portului, în timp ce consumau băuturi alcoolice, 
în alte locuri decât cele special amenajate, încălcând astfel prevederile legale. 

 
12. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul M.N., din Galați, care a 
condus autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada Domnească, spre strada Traian, 
nerespectând semnificația indicatorului rutier ”Accesul interzis”. 

 
13. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat pe strada Nicolae Mantu c/c 

strada Drumul de Centură, pe numitul B.E., din Galați, care creștea păsări la o distanță mai mică 
de 250 m față de zona adiacentă blocurilor de locuit, creând astfel disconfort locatarilor. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 200 lei. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita N.S., de 36 ani, din Galați, 
care a oprit voluntar cu autoturismul pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități marcat și 
semnalizat corespunzător, din zona unui bloc situat pe strada Anghel Saligny. 

 
15. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în cuantum de 500 lei, pe numita S.R., de 28 ani, din Galați, care crește un câine într-un 
apartament situat într-un bloc de pe strada Victor Vîlcovici și crează disconfort vecinilor. De 
asemenea, la solicitarea oamenilor legii, aceasta nu a putut prezenta carnetul de sănătate al 
animalului de companie. 

 
 
 
 
 

 


