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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 din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă, se desfășurau activități de vulcanizare auto și comerț cu piese 
și accesorii pentru autovehicule, fără ca opeartorul 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. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe P.M.M., de 33 ani din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp ce 
încerca să pătrundă în incinta Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, de pe strada Științei, 
iar la sosirea oamenilor legii acesta a devenit violent fizic și verbal, proferând injurii la adresa 
acestora. 

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

bulevardul George Coșbuc, polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că într-o locație neautorizată și fără ca agentul economic să dețină autorizațiile 
necesare, se desfășura activitate de montare folii auto. Operatorul economic a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numitul Ș.S.C., de 21 ani, din Galați, care a fost depistat într-un parc de 
pe strada Domnească, în timp ce profera injurii și expresii jignitoare la adresa cetățenilor aflați 
în zonă, stârnind astfel indignarea acestora. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul I.P., din Galați, care a fost depistat în zona unui bloc de pe 
strada Pictor Iosif Isser, în timp ce împrăștia gunoiul din recipientele de colectare a deșeurilor 
menajere. 

 
6. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, pe numitul 

V.M., de 42 ani, din Galați. Persoana în cauză, aflându-se cu autoturismul în parcarea aferentă 
străzii Stadionului, a aruncat pe domeniul public resturi menajere, deși în apropiere existau 
coșuri de colectare a deșeurilor. 

 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, i-au depistat în zona unui bloc de pe strada Ionel 
Fernic, pe numiții J.V., de 20 ani și H.E.G., de 18 ani, în timp ce ascultau muzică la intensitate 
ridicată dintr-un autoturism, manifestându-se totodată zgomotos prin strigăte și larmă. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 800 lei, 
în conformitate cu prevederile Legii 61/1991. 

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

cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul V.A., de 39 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
fost depistată pe strada Domnească, în timp ce efectua curse de transport persoane cu 
autoturismul în regim de taxi, fără a deține atestat profesional necesar desfășurării unor astfel de 
activități. 

 
9. Polițiștii locali au depistat-o în Piața Calea Basarabiei din Galați, pe numita V.A.F., din 

comuna Râmnicelu, județul Buzău, care comercializa legume, fără a avea afișate prețurile 
practicate. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 500 lei, 
conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

cu amendă în valoare de 580 lei, pe numitul C.H.F., de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
condus autoturismul pe strada Gării și a staționat voluntar la mai puțin de 25 de metri de 
intersecția cu strada Domnească, lângă trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător. 

 
11. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în cuantum de 300 lei, pe numitul B.I., din Galați, care a fost depistat în zona unui bloc 
de pe strada Strungarilor, în timp ce oferea spre comercializare produse agroalimentare, fără a 
îndeplini condițiile prevăzute de lege. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe numita O.A.E., din Galați, care a condus autoturismul pe strada Pieții, nerespectând 
semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
 
 
 


