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1. Polițiștii din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori le-au sancționat 

contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.600 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, 
pe numitele B.F.B. și B.F.Z., ambele în vârstă de 18 ani. Persoanele în cauză au fost depistate în 
parcarea aferentă Sălii Sporturilor din Galați, în timp ce aruncau pe domeniul public ambalaje 
de la produse alimentare, deși în apropiere se afla un coș de gunoi menajer. 

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

în valoare de 1.200 lei, pe P.D., în vârstă de 47 ani, din Galați. Susnumitul a parcat autoturismul 
pe spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Frunzei, iar în momentul legitimării acesta a 
refuzat să dea relații pentru stabilirea identității sale. 

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

cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul T.A.I., în vârstă de 35 ani, din Galați. Persoana în 
cauză, a adresat injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii, aflați în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe strada Traian. 

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

strada Tudor Vladimirescu, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale 
au constatat că, în locația respectivă se desfășura activitate de alimentație publică, fără a deține 
autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul economic a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții C.N., în vârstă de 39 ani și C.G.M., în vârstă de 25 ani, 
ambii din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în fața unui imobil de pe strada Narciselor, 
în timp ce ascultau muzică la intensitate mare de la o boxă portabilă, tulburând astfel liniștea 
locuitorilor din zonă. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul I.F., de 38 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată 
în timp ce ardea deșeuri menajere în zona unor garaje de pe strada Ionel Fernic, indignând astfel  
locuitorii din zonă, prin fumul și mirosul degajat. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul K.G., în vârstă de 49 ani, din municipiul Reșița, județul Caraș 
Severin. Persoana în cauză, a adresat injurii și expresii jignitoare la adresa lucrătorilor din cadrul 



 

Serviciului Public Ecosal, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în parcul Selgros situat pe 
bulevardul Galați. 

 
8. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, pe S.I., 

în vârstă de 42 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în timp ce arunca de la geamul unui 
imobil situat într-un bloc de pe strada Regiment 11 Siret, diverse obiecte de mobilier, stârnind 
astfel indignarea cetățenilor aflați în zonă. 

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

în valoare de 500 lei, pe numitul R.D., în vârstă de 36 ani, din Galați, care a staționat voluntar 
pe bulevardul Milcov, cu un autobuz având masa maximă admisă > de 3,5 t. 

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

amendă în sumă de 500 lei, pe numitul R.G., în vârstă de 41 ani, din Galați. Persoana în cauză, 
a fost depistată în zona unui bloc de pe strada Domnească, în timp ce comercializa flori de sezon, 
fără a deține autorizație eliberată de autoritățile administrației publice locale. 

 
11. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe M.I., 

de 35 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul în regim de TAXI, pe bulevardul Galați, 
iar la controlul documentelor, nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional necesar 
transportului public de persoane. 

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

cuantum de 300 lei, pe numita S.M.A., în vârstă de 21 ani, din Galați.  Persoana în cauză a fost 
depistată pe strada Nicolae Bălcescu, în timp ce își plimba câinele de companie, fără a avea 
carnetul de sănătate al animalului. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în cuantum de 200 lei, pe Ș.V., în vârstă de 36 ani, din Galați. 
Susnumitul a fost depistat în fața unei societăți comerciale de pe Aleea Comerțului din Micro 39 
A, în timp ce comercializa fasole în alt loc decât cele special amenajate și asigurate. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numita P.D., de 36 ani, din Galați. 
Persoana în cauză a oprit neregulamentar cu autoturismul, pe strada Regiment 11 Siret, 
îngreunând astfel traficul rutier în zonă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


