
 

 

Buletin de presă  

03 august 2020 
 
1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 3.000 lei, pe numitul A.M., de 43 ani, din Galați. Persoana în cauză, aflându-se în 
stația pentru mijloace de transport în comun de pe strada Oțelarilor, a împiedicat patrula de 
polițiști locali, să legitimeze și să sancționeze contravențional, o persoană care fuma în refugiu. 

 
2. Polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au depistat pe strada 

Libertății, pe numitul C.C., de 42 ani, care desfășura activitate de tip service, fără a deține 
autorizațiile necesare. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 
de 3.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990. 

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

strada Poșta Veche, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă se desfășurau activități de reparații frigorifice la autoturisme, 
fără ca operatorul economic să fie autorizat, conform legii. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

 
4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Macedonă, un grup format din șapte tineri cu vârste cuprinse între 21 și 27 ani, toți din Galați, 
care tulburau liniștea locuitorilor din zonă. Cei în cauză au fost sancționați contravențional cu 
amenzi în valoare totală de 1.400 lei, conform prevederilor Legii 61/1991. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numita N.A., 

nu a depozitat deșeurile menajere provenite din activitățile gospodărești, în locurile special 
amenajate, acestea fiind abandonate în zona căii ferate de pe strada Garofiței. Persoana în cauză 
a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul S.V.S., de 35 ani, din Galați, care a condus autoturismul în 
zona restricționată circulației auto, respectiv pe faleza inferioară, în afara intervalului orar stabilit 
pentru aprovizionare și nu a putut prezenta permisul de liberă trecere. 

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

în cuantum de 1.000 lei, pe numitul O.G., de 31 ani, din Galați, care a fost depistat în fața unui 
imobil de pe strada Democrației, în timp ce asculta muzică la intensitate mare dintr-un 
autoturism, deranjând astfel liniștea locuitorilor din zonă. 



 

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

valoare de 1.000 lei, conform prevederilor Legii 61/1991, pe numitul D.M., din Galați, care a 
fost depistat în zona unui bloc de pe strada Laminoriștilor, în timp ce profera injurii și expresii 
jignitoare la adresa trecătorilor, tulburând totodată liniștea locuitorilor prin strigăte și larmă. 

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

strada Albatrosului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au 
constatat că în locația respectivă se desfășura activitate de alimentație publică, tip restaurant, 
fără a fi respectate condițiile stabilite de către autoritățile administrației publice locale. 
Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții C.G. și M.F.M., din Galați, care nu au asigurat măsuri 
de igienă, dezinsecție și deratizare, în interiorul unui apartament, situat într-un bloc de pe strada 
Costache Conachi, producând astfel disconfort vecinilor. 

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

cuantum de 800 lei, pe numitul D.C., de 31, din Galați, care a fost depistat în zona unui imobil 
de pe strada Tecuci, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul 
public, deși în zonă erau amplasate recipiente de colectare a deșeurilor stradale. 

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

amendă în valoare de 800 lei, pe numitul Ș.D., din Galați, care a aruncat restul de la o țigară, pe 
domeniul public, încălcând astfel prevederile legale. 

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

puncte de penalizare, pe numitul G.A., de 44 ani, din Galați, care a staționat voluntar cu 
autoturismul, în imediata apropiere a trecerii de pietoni de pe strada Brândușei, îngreunând astfel 
traficul rutier în zonă. 

 
14. Polițiștii din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat că numitul P.G., nu 

a păstrat curățenia, depozitând ambalaje din carton și plastic, rezultate din activitatea economică, 
pe domeniul public (strada Nae Leonard). Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, 
cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul I.V., de 25 ani, din Galați, care a fost depistat pe bulevardul 
Dunărea, în timp ce conducea un atelaj hipo, fără a deține ustensilele necesare pentru colectarea 
dejecțiilor. 

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

numita A.A.C., de 26 ani, din Galați, care a fost depistată în timp ce gătea (grătar) pe domeniul 
public, aferent străzii Stelei, încălcând astfel prevederile legale. 

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

amendă în valoare de 300 lei, pe numita B.V., din Galați, care a fost depistată pe faleza inferioară 



 

în timp ce plimba câinele de companie (rasa Amstaff), fără botniță și lesă, încălcând astfel 
prevederile legale. 

 
18. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, numita L.V., creștea păsări, în curtea 
unui imobil de pe strada Mihai Eminescu, provocând disconfort vecinilor, desi activitatea 
menționată este interzisă în zonă. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu 
amendă în cuantum de 200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 
19. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional, cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, pe numita V.E., de 38 ani, din Galați, care a condus autoturismul pe strada 
Traian și a oprit voluntar în zona de acțiune a indicatorului rutier ”oprirea interzisă”, blocând 
astfel o cale de acces către un bloc din zonă. 

 

 

 

 

 


