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1. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali 
din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul M.A.F. nu a 
împrejmuit și salubrizat terenul imobilului deținut în proprietate, situat pe strada 
Brăilei. La momentul controlului pe acesta se aflau depozitate în mod necontrolat 
deșeuri (momoz, deșeuri din construcții), dăunând astfel curățeniei în zonă. Persoana 
în cauză a fost sancționată contraventional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 
     
2. În timpul unor verificări, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 
Mediului au constatat că numitul C.I. a ocupat în mod nelegitim o suprafață de 
aproximativ patru metri pătrați din spațiul verde aferent unui imobil, situat pe strada 
Gheorghe Doja, cu o fundație betonată și cu trepte din beton care asigură accesul în 
apartamentul persoanei în cauză. Numitul C.I. a fost sanctionat contraventional cu 
amendă în valoare de 800 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007. Totodată, 
s-a stabilit ca măsură complementară, desființarea construcțiilor neautorizate de pe 
spațiul verde și aducerea terenului la starea inițială, în termen de 30 zile.                        
     
3. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, i-au sancționat contravențional cu 
sancțiuni în cuantum de 1.400 lei, pe numiții: C.G.V., în vârstă de 24 ani, T.R.I., de 
20 ani și P.C., de 31 ani, toți din Galați. Cei în cauză au fost depistați în zona unui 
bloc de pe strada Domnească, în timp ce tulburau liniștea locuitorilor din zonă, 
manifestându-se zgomotos.  
 
4. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în sumă de 800 lei, pe numitul C.R., în vârstă de 53 ani, din Galați, care a fost depistat 
în parcul aferent Complexului Francezi, în timp ce consuma semințe de floarea 
soarelui, aruncând cojile pe domeniul public. 
 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră i-au sancționat pe numiții, 
H.A.M., în vârstă de 22 de ani și H.C. de 20 de ani, ambii din Galați, cu amenzi în 
sumă totală de 1.000 lei. Cei în cauză au efectuat curse de transport persoane în regim 
de TAXI, fără a deține atestat profesional pentru acest tip de activitate. 
 



 

6. Polițiștii locali au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare totală de 2.100 
lei, un grup de cinci persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 45 ani. Persoanele în 
cauză au provocat și participat efectiv la scandal, în dreptul unui imobil de pe strada 
Victor Vîlcovici.  
   
7. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
pe numitul N.M., de 45 ani din Galați, care a fost depistat în zona Parc CFR, în timp 
ce profera injurii și amenințări cu acte de violență la adresa numitului N.I., totodată 
tulburând liniștea publică prin strigăte și larmă. 
 
8. Polițiștii locali din cadrul Serviciciului Control Activități Comerciale au depistat-o 
în Piața Micro 39, pe numita T.M., de 53 ani din Galați, care comercializa legume 
fără a elibera niciun fel de document fiscal, pentru marfa oferită spre vânzare. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei. 
 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr.1, i-au sancționat contravențional cu amendă 
în cuantum de câte 800 lei, pe numiții: T.I., de 26 ani și F.M.D., de 18 ani, ambii din 
Galați. Cele două persoane au fost depistate în Parcul Mihai Eminescu, în timp ce 
aruncau pe domeniul public resturi de la țigări. 
 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional, 
cu amendă în cuantum de 580 lei și 3 puncte penalizare, pe numita Z.I., de 48 ani, din 
Galați. Persoana în cauză a staționat voluntar cu autoturismul, timp de două ore, pe 
strada Zidarilor, nerespectând semnificația indicatorului rutier „Oprirea interzisă”. 
 
11. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat 
contravențional, cu amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul 
I.A., de 26 ani, din Galați, care a staționat voluntar cu autoturismul, pe strada Calea 
Prutului, în zona de acțiune a indicatorului rutier ,,Oprirea interzisă”, îngreunând 
traficul rutier. 
 
 
 
 


