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      1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, au depistat în zona stației bus ”Bariera 
Traian”, de pe strada Traian din Galați, un grup format din patru persoane cu vârste cuprinse 
între 19 și 61 ani, care se loveau reciproc cu pumnii și picioarele, distrugând totodată toaletele 
ecologice din zonă.  
          În acest caz, agenții Poliției Locale au întocmit actele procedurale, care împreună cu 
persoanele în cauză, au fost predate lucrătorilor Secției nr. 5 Poliție Națională, iar la solicitarea 
acestora, numitul S.C.C., de 19 ani, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna” 
pentru evaluări medicale. 

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

în valoare de 3.500 lei, pe numitul P.N., din Galați, întrucât a împiedicat agenții constatatori să 
își exercite atribuțiile de serviciu, privind legitimarea unei persoane care prepara beton pe 
carosabilul din fața unui imobil situat pe strada Bucovinei. 

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

valoare de 2.000 lei, pe numitul C.C.A., în vârstă de 21 ani, din Galați. Persoana în cauză, în 
calitate de chiriaș al unui imobil situat într-un bloc de pe strada Brăilei, a ascultat muzică la 
intensitate ridicată, tulburând astfel liniștea locatarilor și deși a fost avertizat în repetate rânduri 
în ultimile 24 de ore, acesta nu s-a conformat. Tot polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, 
l-au sancționat contravențional și pe numitul C.C.A., în vârstă de 21 ani, din Galați, întrucât și 
acesta a tulburat liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Brăilei, ascultând muzică la intensitate 
ridicată. 

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

strada Domnească, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășoară activități de comerț cu produse alimentare, fără 
ca operatorul economic să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana 
juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

valoare de 800 lei, pe numitul B.A.V., din Galați, care a depozitat deșeuri menajere, lângă 
containerul amplasat în vecinătatea unui imobil de pe strada Dogăriei, provocând astfel 
indignarea locuitorilor din zonă. 

 



 

6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 700 lei, pe numitul V.I., de 39 ani, din Galați, care a staționat voluntar cu autoturismul 
pe un teren destinat spațiului verde, aferent unui bloc de pe strada Drumul de Centură. 

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

în valoare de 700 lei, pe numitul T.L.T., de 45 ani, din comuna Frumușița, județul Galați, care a 
fost depistat în timp ce se deplasa pe partea carosabilă a străzii Oțelarilor, cu un vehicul tras cu 
mâna, îngreunând astfel circulația rutieră. 

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

amendă în valoare de 700 lei, pe numitul I.M., în vârstă de 27 ani, din Galați, care a parcat 
autoturismul pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Domnească, îngreunând astfel buna 
desfășurare a traficului pietonal din zonă. 

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

valoare de 600 lei, pe numitul D.A.R., în vârstă de 25 ani, din Galați, care a fost depistat în 
spatele unui bloc de pe strada Domnească, în timp ce tulbura liniștea locuitorilor prin strigăte, 
proferând totodată injurii la adresa unui locatar și stârnind indignarea persoanelor aflate în zonă. 

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

amendă în valoare de 500 lei, pe numitul B.B., de 31 ani, din Galați, care a fost depistat în zona 
unei societăți comerciale de pe strada Oțelarilor, în timp ce efectua activitatea de transport 
persoane în regim de taxi cu autoturismul, fără a deține atestatul profesional necesar desfășurării 
acestei activități. 

 
11. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, pe 

numita Z.M., din Galați, care în calitate de proprietar, a parcat în dreptul unui imobil de pe strada 
Traian, o autoutilitară având masa maximă admisă mai mare de 3,5 t, încălcând astfel prevederile 
legale. 

 
12. 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 desfășoară activitatea de întreținere și reparații 
autovehicule, fără ca agentul economic să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului 
Galați. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 400 lei, 
iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea activității până la data autorizării. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul M.M.., de 40 ani, din 
Galați. Cel în cauză a condus autoturismul pe strada Nicolae Bălcescu și a oprit voluntar în zona 
de acțiune a indicatorului rutier ”Oprirea interzisă”, în fața unei societăți comerciale, îngreunând 
astfel traficul rutier în zonă. 

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

amendă în valoare de 200 lei, pe numitul Ș.G., din Galați, care a fost depistat pe Aleea 
Comerțului din Micro 39 A, în timp ce comercializa produse lactate din portbagajul unui 
autoturism, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege. 

 



 

15. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 200 lei, pe numitul R.N.C., în vârstă de 26 ani din Galați, care a fost 
depistat în timp ce descărca moloz dintr-o autoutilitară și îl depozita în zona unui bloc de pe 
strada Henri Coandă. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


