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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au depistat pe Faleza Inferioară din Galați, un grup 

format din șapte tineri cu vârste cuprinse între 18 și 23 ani, care consumau semințe de floarea 
soarelui și aruncau cojile pe domeniul public, desi în zonă se aflau coșuri de colectare a 
deșeurilor menajere. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amendă în 
valoare totală de 5.600 lei. Tot polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală au sancționat 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.800 lei, un alt grup format din cinci tineri cu 
vârste cuprinse între 17 și 23 ani, care de asemenea consumau semințe de floarea soarelui și 
aruncau cojile pe domeniul public, pe strada Domnească. 

 
2. Polițiștii locali i-au sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 3.500 lei, pe 

numiții B.M., de 39 ani, din comuna Corod, și C.M.V., de 37 ani, din comuna Nămoloasa, județul 
Galați. Persoanele în cauză au proferat injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii aflați 
în dispozitiv, refuzând totodată să dea relații pentru stabilirea identității. 

 
3. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Piața Micro 

17, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat că se 
comercializau căpșuni, iar în documentele verificate nu era specificată corect țara de 
proveniență. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 
1.000 lei, conform HCL 260/2018. 

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

amendă în cuantum de 800 lei, pe numitul L.M., din Galați, care a fost depistat în timp ce 
împrăștia gunoiul menajer, de la punctul de colectare amplasat în zona unui bloc de pe strada 
Barboși. 

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

în valoare de 300 lei, pe numitul P.O., de 49 ani, din Galați, care a fost depistat în zona unui bloc 
de pe strada Brăilei, în timp ce își plimba câinele de companie, fără a avea asupra sa ustensilele 
necesare pentru colectarea dejecțiilor. 

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

în cuantum de 200 lei, pe numitul C.S.G., de 50 ani, din Galați, care a depozitat în fața unui 
imobil de pe strada Cristofor Columb, diverse bunuri personale, îngreunând astfel circulația 
pietonală. 

 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat contravențional 
cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe numitul C.G., de 45 ani, din Galați, care a condus autoturismul pe strada Cezar, dinspre strada 
Domnească, spre strada Traian, nerespectând semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

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

în cuantum de 200 lei, pe numita D.P.M., de 39 ani, din Galați, care creștea animale într-o anexă 
improvizată în curtea unui imobil, de pe strada Zambilelor, încălcând astfel obligațiile sanitar- 
veterinare și normele de igienă. 

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

amendă în cuantum de 200 lei, conform prevederilor Legii 61/1991, pe numita Ș.C.G., de 31 
ani, din județul Brăila, care a fost depistată în dreptul unui imobil de pe strada Dogăriei, în timp 
ce tulbura liniștea locuitorilor din zonă, utilizând aparatură muzicală la o intensitate ridicată. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 200 lei, conform HCL 260/2018, pe numitul Ș.V., de 35 ani, din Galați, 
care comercializa produse lactate pe Aleea Comerțului din Piața Micro 39 A, în alte locuri decât 
cele special amenajate și repartizate de Administrația Piețelor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


