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1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă, se desfășura activitate de restaurant, fără ca operatorul economic să 
îndeplinească condițiile stabilite de lege. Agentul economic a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori, au depistat 

în stația bus de pe strada Feroviarilor, un grup de trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 24 ani. 
Cei în cauză consumau semințe și aruncau cojile pe domeniul public. Tinerii au fost sancționați 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 2.400 lei. 

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

în valoare de 2.000 lei, pe numitul C.P., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 
tăia arborii de pe spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Oțelarilor, fără a deține autorizație 
emisă de Agenția de Protecție a Mediului. 

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

Fernic, un grup de cinci persoane, toate din Galați, în timp ce comercializau obiecte uzate, în alt 
loc decât cele stabilite de autoritățile administrației publice locale. Persoanele în cauză au fost 
sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.000 lei. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au depistat-o în Piața 

Calea Basarabiei, pe numita L.M., din Galați, care comercializa țigări, fără a deține documente 
de proveniență a mărfii. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și depusă la 
Camera Corpurilor Delicte de la sediul Poliției Locale Galați. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 1.000 lei, pe numitul F.L., din Galați, care a fost depistat circulând cu un atelaj hipo 
pe strada Brăilei, fără a avea sac pentru colectarea dejecțiilor, murdărind astfel arterele de 
circulație. 

 
7. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că numita S.M., împreună cu numitul S.J., utilizau terenul din lateralul 
străzii Calea Smârdan, ce aparține domeniului public, pentru gătitul alimentelor, activitate 



 

permisă doar în zonele autorizate sau pe domenii proprietăți private, încălcând astfel prevederile 
HCL 260/2018. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 
1.250 lei. 

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

valoare de 700 lei, pe numitul V.Ș., din Galați, care a parcat voluntar autoturismul pe trotuarul 
aferent unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, îngreunând astfel traficul pietonal. 

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

cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul T.G.P., de 40 ani, din 
Galați, care a condus autoturismul și a staționat voluntar în dreptul unei societăți comerciale de 
pe strada Brăilei, îngreunând ieșirea din parcarea aferentă acesteia și traficul rutier din zonă. 

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

în valoare totală de 400 lei, pe numiții M.I.C., de 39 ani și M.S.A., de 43 ani, ambii din Galați. 
Persoanele în cauză au fost depistate în zona unui bar de pe strada Galații Noi, în stare vădită de 
ebrietate, în timp ce proferau injurii și expresii jignitoare de natură să provoace indignarea 
trecătorilor. 

 
11. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că numitul D.V., a aruncat pe terenul viran aferent unui imobil de pe strada 
Tudor Vladimirescu, o pungă ce conținea diverse deșeuri din hârtie (facturi), cât și alte deșeuri 
menajere, dăunând astfel esteticii zonei. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu 
amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

amendă în sumă de 500 lei, pe numitul Ș.D.C., de 21 ani, din Galați, care a fost depistat în timp 
ce consuma băuturi alcoolice, în zona unui parc situat pe strada Domnească. 

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

cuantum de 500 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, pe numitul S.D., din Galați, întrucât 
a ocupat carosabilul din fața unui imobil situat pe strada Cristofor Columb, cu nisip și pietriș, 
dăunând esteticii și îngreunând desfășurarea traficului pietonal și rutier. 

 
14. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă în sumă de 

500 lei, pe numitul N.A.Ș., de 22 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce fuma, în incinta 
unui parc pentru copii, situat pe strada Barboși. 

 
15. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita C.A., de 41 ani, din Galați, 
care a condus autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada Domnească spre strada Traian, fără a 
respecta semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
16. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul 

C.M., a aruncat pe spațiul verde aferent străzii Nicolae Labiș, diferite deșeuri, ocupând o 
suprafață de aproximativ 2 mp. Susnumitul a fost sancționat contravențional cu amendă în 
cuantum de 200 lei, în conformitate cu prevederile Legii 24/2007. 


