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1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat pe 
numitul Ș.G., care comercializa produse lactate în condiții improprii, direct pe trotuar, fără a 
deține documente de proveniență a mărfii. În momentul controlului, susnumitul a proferat 
injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii. Pentru faptele sale, persoana în cauză a 
fost sancționată contravențional cu amendă în valoare totală de 2.000 lei, conform Legii 
12/1990 și Legii 61/1991, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și 
predată unui operator economic până la distrugere. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că două societăți comerciale cu puncte 
de lucru în Galați, pe stradaTraian și pe strada Brăilei, în calitate de utilizatori ai serviciului de 
salubrizare, nu aveau încheiate contracte cu operatorul autorizat. Cei doi operatori economici 
au fost sancționati contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 316/2019. 

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

cuantum de 1.000 lei, conform Legii 12/1990, pe numitul O.C.D., de 37 ani, din județul 
Prahova, care a fost depistat în timp ce comercializa baloane luminoase, pe faleza superioară, 
fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege. 

 
4. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe 

numitul S.M., de 36 ani, din comuna Ivești, județul Galați, care a parcat autoturismul pe loc 
rezervat persoanelor cu dizabilități, marcat și semnalizat corespunzător, în dreptul unui imobil 
de pe strada Domnească. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat într-o 

hală de pe strada Calea Prutului, pe numitul G.R.M., de 21 ani, din Galați, care desfășura 
activitate de tip service auto, în spațiu neautorizat. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

 
6. În cadrul verificărilor effectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul M.S., a depozitat deșeuri 
menajere, în alt loc decât cel special amenajat de autoritățile administrației publice locale, 
respective în zona unui bloc de pe strada Brăilei. Persoana în cauză a fost sancționată 



 

contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
260/2016. 

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

strada 1 Decembrie 1918, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că operatorul economic desfășura activitate de comerț cu îmbrăcăminte, fără a 
deține autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

valoare totală de 1.000 lei, pe numiții R.R.C., de 33 ani, și R.I., de 46 ani, ambii din Galați. 
Persoanele în cauză au fost depistate în timp ce executau lucrări de amenajări interioare într-un 
apartament, tulburând liniștea locatarilor, prin producerea de zgomote la intensitate mare. 

 
9. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 

puncte penalizare, pe N.I., de 30 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul pe strada 
Traian și a staționat voluntar pe banda unu de circulație, îngreunând astfel traficul rutier în 
zonă. 

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

valoare de 800 lei, pe numita I.M., de 27 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce 
împrăștia gunoiul menajer din recipientele de colectare aferente unui bloc de pe strada Brăilei, 
murdărind astfel domeniul public. 

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

amendă în valoare de 800 lei, pe numitul G.A.V., de 46 ani, din Galați, care a fost depistat la 
intersecția străzilor Cezar cu Domnească, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, 
aruncând cojile pe domeniul public. 

 
12. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au sancționat-o contravențional cu 

amendă în cuantum de 700 lei, pe numita D.T., din Galați, deoarece a parcat autoturismul pe 
spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Roșiori. 

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

amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul S.C.R., de 25 ani, din Galați, care a fost depistat în 
intersecția străzilor Traian cu Movilei, manifestându-se zgomotos, tulburând liniștea publica 
prin strigăte și larmă, atrăgând astfel indignarea cetățenilor. 

 
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.P., de 
45 ani, din Galați, care a condus autoturismul și a oprit voluntar pe banda unu de circulație a 
străzii Brăilei, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”oprirea interzisă”. 

 
 
 

  


