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

valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul B.I., care a condus un autoturism și a 
staționat voluntar pe banda de circulație a străzii Sfântul Spiridon, fără a respecta semnificația 
indicatorului rutier ,,oprirea Interzisă”, îngreunând astfel traficul rutier în zonă. 

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

cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare pe numitul R.S., de 40 ani, din comuna 
Pechea. Persoana în cauză a staționat voluntar cu autoturismul, în regim de taxi, pe banda unu 
de circulație a străzii Brăilei, în dreptul Spitalului Clinic de Urgență, în zona de acțiune a 
indicatorului ,,oprirea Interzisă”. La controlul documentelor, s-a constatat și faptul că susnumitul 
nu deținea atestat profesional pentru transport persoane, motiv pentru care a fost sancționat, 
conform prevederilor HCL 347/2018, cu amendă în valoare de 500 lei. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă l-au sancționat contravențional 

cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul P.G., de 27 ani, din Galați, care a fost depistat în 
timp ce asculta muzică la volum ridicat, din autoturism, deranjând astfel liniștea locuitorilor de 
pe strada Năruja. 

 
6. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 100 lei, pe C.M., 

de 19 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în stația bus de pe strada Gheorghe Asachi, 
consumând băuturi alcoolice, în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens, încălcând 
astfel prevederile legale. 

 
7. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 700 lei pe J.L., 

de 33 ani, din Galați. Susnumita a parcat neregulamentar autoturismul pe trotuarul aferent 
Oficiului Poștal nr. 5, de pe strada Siderurgiștilor, îngreunând circulația pietonală în zonă. 

 
8.  Echipajul de intervenție rapidă l-a sancționat contravențional cu amendă în valoare de 

500 lei, pe B.M., în vârstă de 35 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe bulevardul Traian 
Vuia, tulburând liniștea publică prin strigăte și larmă. 

 
9. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amenda in valoare de 800 lei, pe 

numitul M.A., de 23 ani, din Brăila, care a fost depistat aruncând resturi de țigară, pe domeniul 
public, dintr-un autoturism, pe bulevardul Marii Uniri, zona Faleza Superioară. 



 

   
10. Echipajul de intervenție rapidă, a depistat în parcarea aferentă stadionului Dunărea, un 

număr de patru personae, cu vârsta cuprinsă între 21 și 23 de ani, toți din Galați, în timp ce 
aruncau pe domeniul public ambalaje alimentare. Cei în cauză au fost sancționați 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 4.000 lei. 

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

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018, pe 
numitul Ș.V., de 36 ani, din Galați, care comercializa cartofi pe Aleea Comerțului, din Piața 
Micro 39B, în alt loc decât cel administrat și repartizat de Administrația Piețelor. 

 
12.  Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-a depistat pe numitul I.O.N., de 40 ani, 

din Galați, care comercializa diverse obiecte vechi, pe trotuarul aferent unui imobil, de pe strada 
Ionel Fernic, în alt loc decât cel aprobat de administrația publică locală. Cel în cauză a fost 
sancționat contravențional cu amendă în valoare de 200 lei. 

 
13. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au sancționat contravențional cu amendă de 580 

lei și trei puncte penalizare, pe numita B.S.A., de 48 ani, din Galați, care a oprit voluntar cu 
autoturismul, pe banda de circulație a străzii Tecuci, nerespectând semnificația indicatorului 
rutier ,,oprirea interzisă”, îngreunând astfel traficul rutier. 

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

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au constatat ca numiții: C.R.V., M.I.L., S.I., M.N. și 
I.T., au parcat autoturismele pe spațiul verde, aferent unui imobil,, de pe strada Oltului. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contraventional cu amenzi totale, în valoare de 3.500 lei, 
în conformitate cu prevederile HCL 260/2018, art. 32, lit. n. 

 
 15. În timpul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali au 

constatat ca numitul A.A.D., nu a respectat prevederile regulamentului serviciului de salubrizare 
(HCL 316/2019), și a abandonat deșeuri provenite din amenajări interioare ( aproximativ opt 
saci conținând moloz) în containerul destinat deșeurilor verzi, amplasat de operatorul autorizat 
pe strada Gheorghe Doja. Astfel, cel în cauză a încălcat prevederile HCL 316/2019, motiv pentru 
care a fost sancționat contraventional cu amendă în valoare de 300 lei.  

  
  16. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că au fost aruncate deșeuri (cutii carton, pahare plastic, ambalaje provenite 
de la pachete de țigări, pet-uri din plastic și metal), lângă containerele amplasate de operatorul 
autorizat, pe strada Tecuci. Printre deșeurile mai sus menționate, se aflau și bonuri de casă, 
aparținând unei societăți cu punctul de lucru situat în comuna Vlădești. Operatorul economic a 
fost sancționat contraventional cu amendă în valoare de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile 
HCL 260/2018.  

  
    17. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul 

I.D., a deversat ape uzate provenite din fosa septică, pe carosabilul străzii Tudor Vladimirescu,  
printr-un furtun de plastic și o pompă electrică. Cel în cauză a fost sancționat contraventional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018.  

 


