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1. Polițiștii locali l-au depistat în Piața Calea Basarabiei pe numitul C.N., în vârstă de 
53 ani, din județul Buzău, care comercializa tomate fără a avea documente care să 
justifice proveniența mărfii. Oamenii legii l-au sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990, și au dispus ridicarea, în 
vederea confiscării, a cantității 2.240 kg roșii. Produsele au fost predate, în vederea 
valorificării, unui operator economic. 
 
2. La controlul efectuat la punctul de lucru al unui operator economic, cu sediul din 
strada Brăilei, polițiștii locali au constatat că se desfășura activitate de alimentație 
publică, fără a deține toate autorizațiile necesare. Societatea a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 8.000 lei. 
 
3. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 600 lei, pe 
I.A., de 27 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe strada Furnaliștilor, în dreptul 
parcului de joacă, în timp ce plimba un câine de talie mare, fără botniță și ustensile 
pentru colectarea dejecțiilor. 
 
4. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 725 lei și 3 
puncte de penalizare pe I.G., de 47 de ani, din Galați. Cel în cauză a staționat voluntar 
cu autoturismul, pe strada Traian, la intersecția cu strada Tunelului, îngreunând 
traficul rutier în zonă. 
 
5. La controlul efectuat la două societăți comerciale, cu puncte de lucru pe bulevardul 
George Coșbuc, polițiștii locali au constatat că se desfășurau activități de comerț cu 
flori, pe suprafețe mai mari decât cele prevăzute în autorizațiile eliberate de Primăria 
Municipiului Galați. Operatorii economici au fost sancționați, cu amendă în valoare 
de 1.000 lei, fiecare, conform prevederilor HCL 260/2018. 
 
6. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în cuantum de 1.305 lei, pe numitul D.I., de 40 ani, din Galați, care a fost 
depistat de pe strada Ana Ipătescu, în timp ce conducea un atelaj cu tracțiune animală 
fără a deține certificat de înmatriculare și fără a avea aplicată plăcuța de înmatriculare. 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori l-au 
sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul T.L.I., în 
vârstă de 20 ani, din Galați, care a fost depistat în dreptul unui bloc, de pe strada 
Roșiori, în timp ce consuma băuturi alcoolice. 
 
8. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 300 lei, 
pe numitul U.G., din Galați. Cel în cauză a amenajat pe un teren, de pe strada Armata 
Poporului, un adăpost pentru un câine de talie mare, încălcând astfel prevederile 
legale. 
 
9. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, pe 
numitul C.S.G., în vârstă de 50 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată pe 
strada Cristofor Columb, aruncând pe trotuar diverse ambalaje și coji de semințe. 
 
10. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, 
pe C.C., în vârstă de 35 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată pe strada 
Cristofor Columb, în timp ce utiliza domeniul public pentru spălat rufe, încălcând 
astfel prevederile legale. 
 
 

 

 

 


