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1. 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 desfășura activitate de comerț cu centrale termice și 
articole sanitare, fără ca societatea să dețină autorizațiile necesare. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

 
2. 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 desfășura activitate de service auto, fără ca operatorul 
economic să dețină autorizațiile necesare, eliberate de Autoritatea Publică Locală. Agentul 
economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate 
cu prevederile HCL 260/2018. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2, au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Constructorilor, un grup de șase persoane cu vârste cuprinse între 20 și 51 ani, toți din Galați, 
care tulbura liniștea locuitorilor din zonă. Cei în cauză, au fost sancționați contravențional cu 
amenzi în valoare totală de 1.200 lei. 

 
4. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe P.A., 

de 39 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în stația bus ”Baia Comunală”, în timp ce profera 
injurii, provocând astfel indignarea trecătorilor. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe T.H., de 48 ani, din județul Brăila. Susnumitul a ascultat muzică la 
intensitate mare, într-un bloc situat pe Aleea Meteo, deranjând astfel liniștea celorlalți locatari. 

 
6. În timpul vericărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul C.E.I., a ocupat în mod 
nelegitim, spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Ionel Fernic, cu o platformă betonată, în 
suprafață de aproximativ 40 mp. Aceasta era ocupată de un covor mochetă tip gazon, mese, 
scaune, mobilier de joacă pentru copii, uscător rufe și gărduț din lemn. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii 24/2007, și s-a dispus măsura de desființare a construcțiilor neautorizate de pe spațiul verde 
și aducerea terenului la starea inițială. 

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

cuantum de 900 lei, pe numitul P.S., de 42 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în 



 

fața unei societăți comerciale de pe strada Galații Noi, în timp ce arunca un ambalaj din plastic, 
pe domeniul public. 

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

cu amendă în valoare de 725 lei, pe B.C., de 28 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul 
în regim de TAXI, pe strada Pieții și a staționat 20 de minute la intersecția cu strada Traian, timp 
în care și-a curățat autoturismul, sfidând atât oamenii legii cât și ceilalți participanți la traficul 
rutier, deși a fost îndrumat în mod repetat să folosească stația liberă din imediata apropiere. 

 
9. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, pe numitul 

G.G.D., de 25 ani, din județul Ialomiț. Persoana în cauză a condus autoturismul pe strada 
Domnească și a staționat voluntar pe locul destinat persoanelor cu handicap, din parcarea 
amenajată în zona Catedralei Arhiepiscopale. 

 
10. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că numitul M.M., a depozitat pe domeniul public aferent unui imobil de 
pe strada Basarabiei, un număr de șapte saci ce conțineau deșeuri rezultate din amenajări 
interioare (moloz, bucăți de rigips, resturi profile metalice), ocupând astfel o suprafață de 
aproximativ 2,5 mp. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 
de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2019. 

 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în sumă de 400 lei, pe numitul B.P., de 27 ani, din comuna Ivești, județul Galați. 
Persoana în cauză, a fost depistată în timp ce fuma în parcul de joacă pentru copii, situat în zona 
unui bloc de pe strada Siderurgiștilor, încălcând astfel prevederile legale. 

 
12. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că numitul S.I., a abandonat deșeuri provenite din construcții, în 
containerele destinate colectării deșeurilor menajere, aferente unui bloc de pe strada Basarabiei. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 300 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 316/2019.  

 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori i-au 

sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 400 lei, pe numiții D.M., de 40 ani, și 
D.C., de 39 ani, ambii din Galați, care au fost depistați în timp ce consumau băuturi alcoolice în 
fața unei societăți comerciale de pe strada Oțelarilor.    

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe N.I., din Galați. Susnumitul a condus autoturismul pe strada Mihai Bravu, pe un sector de 
drum cu acces interzis, punând astfel în pericol siguranța participanților la traficul rutier. 

 
15. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în sumă de 200 lei, pe numita T.R., de 45 ani, din județul Brăila. Persoana în cauză a 
fost depistată în Piața Centrală, în timp ce comercializa flori, ocupând aleea pietonală central, 
fără a deține autorizație eliberată de autoritățile publice locale. 

 
 


