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1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră l-au depistat pe numitul D.V., 
din Galați, care conducea autoturismul pe strada Neajlov, pe sectorul de drum cu acces interzis, 
fără a deține permis de conducere.                                                                                                              

În acest caz, polițiștii locali au întocmit actele procedurale, care împreună cu persoana în 
cauză au fost predate polițiștilor din cadrul Biroului Rutier, în vederea continuării cercetărilor. 

 
2. 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 service auto, fără ca operatorul 
economic să dețină autorizațiile necesare. Persoana juridică a fost sancționată contravențional 
cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 12/1990. 

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

în valoare de 1.500 lei, pe numitul P.G., de 48 ani, din Galați, care a fost depistat în zona unui 
bloc de pe strada Basarabiei, în timp ce consuma băuturi alcoolice, manifestându-se totodată 
zgomotos și proferând injurii la adresa cetățenilor din zonă. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, pe 
numitul Ș.V., de 36 ani, din Galați, care comercializa legume și fructe în fața unei societăți 
comerciale din Piața Micro 39, fără a respecta condițiile stabilite de Autoritatea Publică Locală. 

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

în cuantum de 1.000 lei, pe numitul I.C., de 29 ani, din Galați, care a fost depistat într-un parc 
de pe strada Brăilei, manifestându-se zgomotos, iar cu ocazia legitimării, acesta a refuzat în 
repetate rânduri să dea date în vederea stabilirii identității sale. 

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

în valoare de 900 lei, pe numita M.A.M., de 36 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce 
fuma, în locul de joacă pentru copii, aferent unui bloc de pe strada Anghel Saligny. Totodată, 
aceasta a aruncat restul de la o țigară pe domeniul public, având un comportament recalcitrant și 
sfidător, la adresa oamenilor legii. 

 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au sancționat-o contravențional 
cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numita Z.A., de 21 ani, din Galați, 
care a staționat voluntar autoturismul, pe strada Brăilei, fără a respecta semnificația indicatorului 
rutier ”oprirea interzisă”. 

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional cu amendă 

în sumă de 200 lei, pe numitul V.Ș., din Galați, care a fost depistat în timp ce depozita un număr 
de 13 saci cu moloz, la punctul de colectare a deșeurilor menajere, aferent unui bloc de pe strada 
Gheorghe Doja. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 au sancționat- o contravențional cu amendă în 

cuantum de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita M.A.C., de 39 ani, din Galați, care a 
circulat cu autoturismul, pe strada Regiment 11 Siret, fără a respecta semnificația indicatorului 
rutier ”accesul interzis”, îngreunând astfel traficul rutier.  

 
       

 
 

 
 
 


