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1. În acest final de săptămână, polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 au 
desfășurat activități specifice pentru depistarea persoanelor care distrug refugiile 
stațiilor ce aparțin societății locale de transport public și mobilierul urban.  

În cursul zilei de ieri, 16 februarie 2020, polițiștii locali s-au sesizat că o 
persoană de sex masculin lovea cu picioarele în panourile laterale ale refugiului stației 
Transurb situată în apropierea intersecției străzilor Lemnari și Alexandru Moruzzi, pe 
sensul de mers dinspre strada Lemnari către strada Ana Ipătescu, ulterior urcându-se 
pe acoperișul refugiului, încercând să-l distrugă. Persoana în cauză a fost reținută, 
imobilizată și identificată. Cel în cauză se numește P.A.M., în vârstă de 16 ani, 
domiciliat în comuna Braniștea, județul Galați. 

  La fața locului polițiștii locali au constatat că geamurile laterale ale ambelor 
refugii erau distruse, respectiv patru geamuri acoperite cu autocolant cu dimensiunile 
de 180 x 500 cm, iar la refugiul stației Transurb situat pe sensul de mers dinspre strada 
Lemnari către strada Ana Ipătescu, erau sparte și două geamuri interioare. 

În acest caz, au fost întocmite actele procedurale care împreună cu persoana în 
cauză au fost predate la Secția nr. 1 Poliție Națională, în vederea continuării 
cercetărilor. 
 

2. În timp ce se deplasa pe itinerariul de patrulare, o patrulă de polițiști locali 
din cadrul Secției nr. 1, a fost sesizată de Dispeceratul instituției despre faptul că, în 
parcul aflat la intersecția străzilor Gării c/c Ana Ipătescu are loc o altercație. Ajunși 
la fața locului, polițiștii locali au constatat că două persoane se loveau reciproc. 

S-a procedat la reținerea și identificarea persoanelor în cauză. Oamenii legii au 
stabilit că este vorba de G.O., în vârstă de 54 ani și S.R.F., de 40 ani, ambii din Galați. 
S-a efectuat controlul corporal sumar și al bagajelor persoanelor în cauză, iar în 
buzunarul de la geanta numitului G.O., a fost găsit un cuțit tip briceag având lungimea 
totală de 21 cm, iar lungimea lamei tăietoare de 10 cm.  

În acest caz au fost întocmite actele procedurale care împreună cu pesoanele în 
cauză și obiectul corp delict au fost predate la Secția nr. 1 Poliție Națională, în vederea 
continuării cercetărilor. 


