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

amendă în valoare de 2.000 lei, pe numitul M.A.C., de 24 ani, din Galați, care a fost depistat 
pe strada Oțelarilor, în timp ce își plimba câinele de companie de talie mare, rasa rottweiler, 
fără botniță. Cu ocazia legitimării, persoana în cauză a proferat injurii și expresii jignitoare 
la adresa oamenilor legii, provocând astfel indignarea trecătorilor. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.500 lei pe numiții M.V., de 28 ani, și M.C., de 34 ani, ambii din Galați, 
întrucât au fost depistați în timp ce foloseau la o înmormântare, instrumente muzicale la 
intensitate mare, în curtea unui imobil de pe strada Alexandru Cernat, tulburând astfel 
liniștea locuitorilor din zonă. 
 

3. În urma verificărilor efectuate la un imobil situat pe strada Cristofor Columb, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au 
constatat că au fost executate lucrări de construcții fără autorizație, constând în extindere pe 
verticală a unei locuințe, proprietatea municipiului Galați. Drept urmare, chiriașul a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii 50/1991, actualizată, și s-a dispus desființarea construcțiilor executate ilegal și 
aducerea imobilului la starea inițială. 

 
4. În urma unor verificări efectuate la un imobil situat pe strada Mioriței, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au constatat că în 
locația respectivă, au fost executate lucrări de construcții fără autorizație, constând în 
edificare locuință. Proprietarul imobilului a fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, actualizată. 

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

amendă în valoare de 900 lei, pe numitul A.C., de 42 ani, din Galați, care în timp ce se afla 
în incinta Pieții Micro 17, a aruncat restul de la o țigară, pe domeniul public. 

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

amendă în valoare de 800 lei, pe numitul R.C., de 56 de ani, din Galați, care a fost depistat 



 

la punctul de colectare a deșeurilor menajere, aferent unui bloc de pe strada Lăcătușilor, în 
timp ce împrăștia gunoiul. 

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

contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, pe M.M., de 36 ani, din comuna Homocea, 
județul Vrancea. Susnumita, a parcat autoturismul pe trotuarul aferent străzii Basarabiei din 
Galați, îngreunând astfel traficul pietonal. 
 

8. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat în 
incinta unei societăți comerciale de pe strada Traian, pe numitul B.V., de 41 ani, din Galați, 
care presta servicii de vopsitorie auto, fără a îndeplini condițiile legale. Persoana în cauză a 
fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei. 

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

din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul G.C.C., a abandonat 
deșeuri din construcții (moloz), pe un teren viran, de pe strada Pictor Iosif Iser. Persoana în 
cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, conform 
prevederilor HCL 316/2019. Tot în conformitate cu prevederile HCL 316/2019,  a fost 
sancționat contravențional cu amendă în sumă de 300 lei și numitul L.I., care a descărcat 
deșeuri vegetale (pământ) și deșeuri provenite din demolări, pe calea Smârdan din Galați. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Traian Vuia, pe numitul B.V., din Galați, în timp ce profera injurii și cuvinte vulgare la 
adresa trecătorilor. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă 
de 300 lei. 

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

amendă în cuantum de 490 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul C.M., de 30 ani, din 
Galați. Susnumitul a oprit voluntar cu autoturismul, în intersecția străzii Energiei cu strada 
Siderurgiștilor, îngreunând traficul rutier în zonă, totodată acesta a refuzat să prezinte actul 
de identitate pentru stabilirea identității sale. 

 
12. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul N.I., a aruncat 
pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Stadionului, patru pungi din plastic ce conțineau 
deșeuri menajere. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
cuantum de 500 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au sancționat-o contravențional cu amendă 

în sumă de 500 lei, pe numita C.M., de 35 ani, din Galați. Persoana în cauză, a utilizat 
domeniul public, respectiv trotuarul aferent unui imobil de pe strada Dogăriei, în scopul 
desfășurării activităților gospodărești (a uscat rufe și covoare), afectând astfel estetica și 
curățenia localității. 
 

14. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în sumă de 100 lei, pe numitul B.M., din Galați, care a fost depistat într-o parcare de pe 
strada Gării, în timp ce fuma în autoturismul de serviciu, în regim de taxi. 

 
 


