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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, pe numitul C.L.R., din Galați, care a fost depistat în timp ce tăia un arbore 
din zona unui bloc, situat pe strada Cluj, fără a deține autorizațiile legale. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul N.F., de 29 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce profera 
injurii și expresii jignitoare, amenințând cu acte de violență agentul de securitate din cadrul 
Centrului Multifunțional de pe strada Științei. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 au sancționat-o contravențional cu amendă în 

valoare de 1.500 lei, pe numita C.C.D., de 22 ani, din Galați, care a parcat voluntar autoturismul, 
pe trotuarul aferent unei societăți comerciale de pe strada Elena Doamna. 

 
4. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul D.S., a executat tăieri în 
coroana unor arbori, aflați pe domeniul public, aferent unui bloc de pe bulevardul Dunărea, fără 
a deține autorizație legală în acest sens. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007. 

 
5. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că, o societate comercială nu avea 
încheiat contract cu operatorul licențiat pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
municipale generate la punctul de lucru deținut pe strada Oțelarilor. Operatorul economic a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 316/2019 și OUG 195/2005. 

 
6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală au sancționat-o contravențional cu amendă 

în valoare de 1.000 lei, pe numita O.I., din comuna Slobozia Conachi, județul Galați, care a fost 
depistată în zona unui bloc de pe strada Basarabiei, în timp ce comercializa produse lactate, în 
alte locuri decât cele stabilite de autoritatea administrației publice locale. 

 
7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții H.M., de 40 ani și S.A.G., de 41 ani, ambii din Galați. 
Persoanele în cauză, au fost depistate în scara unui bloc de pe bulevardul Dunărea, în timp ce 
consumau băuturi alcoolice, încălcând astfel prevederile legale. 

 



 

8. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 790 lei și 2 puncte penalizare, pe numitul E.G., din Galați. Susnumitul, a 
condus autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada Domnească, spre strada Științei, fără a 
respecta semnificația indicatorului rutier ”Accesul interzis”, iar în momentul legitimării acesta 
a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală au sancționat-o contravențional cu amendă 

în sumă de 500 lei, pe numita G.G.L., de 33 ani, din Galați, care a tulburat liniștea locatarilor 
prin strigăte și larmă, fiind într-o stare vizibilă de ebrietate.  

 
 
 
 

  

 


