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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 3.000 lei, pe numitul O.A., din Galați, care a fost depistat în zona unui imobil de pe 
strada Domnească, în timp ce a parcat voluntar autoturismul pe trotuar, iar cu ocazia legitimării 
cel în cauză a refuzat să-și decline identitatea, adresând injurii și cuvinte jignitoare agentului 
constatator, atrăgând astfel indignarea cetățenilor. 

 
2. La controlul efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe strada 

Drumul de Centură, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate de comerț cu autovehicule, fără ca 
agentul să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul economic a 
fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

 
3. În urma verificărilor efectuate la un spațiu comercial situat în Complex Flora, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, au constatat că în locația 
respectivă au fost executate lucrări de construcții, constând în compartimentări, fără îndeplinirea 
condițiilor legale. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 
2.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 
actualizată. 

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

valoare de 2.000 lei, pe A.A., de 47 ani, din comuna Blăgești, județul Vaslui. Susnumitul a fost 
depistat în zona Gării CFR călătorind fraudulos cu autobuzul, iar în momentul controlului, cel 
în cauză a provocat scandal, bruscând, îmbrâncind și lovind o salariată a societății locale de 
transport public de persoane, fapte ce au stârnit indignarea celorlalți călători. De asemenea, 
persoana respectivă a refuzat să semneze procesul verbal de contravenție și a rupt copia 
procesului verbal întocmit de lucrătorii Transurb. 

 
5. 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 în locația respectivă se desfășura activitate de beauty, fără ca persoana juridică 
în cauză să dețină autorizație eliberată de Primăria Municipiului Galați. Operatorul economic a 
fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018. 

 



 

6. În urma unui control efectuat la un imobil situat într-un bloc de pe strada Regiment 11 
Siret, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal au 
constatat că se executau lucrări de construcții fără autorizație, constând în modificări interioare. 
Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, și s-a dispus 
sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 
actualizată. 

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

cuantum de 800 lei, pe T.A., de 20 de ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în dreptul unei 
societăți comerciale situată pe Faleza Inferioară, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui 
și arunca cojile pe domeniul public, afectând astfel curățenia localității. 

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

în valoare de 800 lei, pe numitul I.L., de 29 ani, din Galați, care a fost depistat în stația bus din 
Bariera Traian, aruncând restul de la o țigară pe domeniul public, deși în apropiere se afla un coș 
pentru colectarea deșeurilor. 

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

cuantum de 500 lei, pe numita D.A., din Galați, care a tulburat liniștea locatarilor din scara unui 
bloc de pe bulevardul Galați, prin producerea de zgomote și larmă. 

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

amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte penalizare, pe numitul C.S., de 35 de ani, din Galați, 
care a condus autoturismul și a staționat neregulamentar, blocând astfel calea de acces în incinta 
unei unități de învățământ, de pe strada Egalității. 

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

amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul C.C., de 32 ani, din Galați, care a provocat scandal în 
zona unui bloc de pe strada Leonida Zamfirescu. 

 
12. 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 B.N., din Galați, care a 
condus autoturismul pe strada Anul Revoluției 1948, dispre strada Tecuci spre strada Movilei, 
fără a respecta semnificația indicatorului rutier ”Accesul interzis”. 


