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1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori l-au 

sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018, pe numitul A.G., de 29 ani, din Galați, care a fost depistat în zona Micro 19, în timp 
ce efectua derapaje pe domeniul public, turând excesiv motorul unui autotuturism. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 l-au sancționat contravențional cu amendă în 

valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare pe numitul A.D., de 36 ani, din Galați, care a staționat 
voluntar cu autoturismul, pe aleea de acces a unui bloc de pe strada Siderurgiștilor, îngreunând 
astfel circulația și accesul locatarilor în scara blocului. 

 
3. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul 

M.M.R., de 19 ani, din Galați. Cel în cauză a fost depistat în zona unui bloc de pe strada Nicolae 
Deleanu, în timp ce prepara alimente pe un grătar amplasat pe domeniul public. 

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

în valoare de 2.100 lei, pe numitul M.M., de 32 ani, din comuna Jorăști, județul Galați, care a 
fost depistat în zona unei societăți comerciale din Bariera Traian, în timp ce consuma băuturi 
alcoolice, încălcând astfel prevederile legale. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 435 lei, pe numitul P.I., de 38 ani, din Galați, care s-a angajat în traversarea 
străzii Brăilei, pe culoarea roșie a semaforului, punând astfel în pericol atât integritatea sa, cât și 
a traficului rutier. 

 
6. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 200 lei, pe numitul 

H.M., de 41 ani, din Galați, care a fost depistat pe Faleza Superioară, în timp ce profera injurii, 
expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență la adresa unui cuplu de tineri, provocând 
astfel indignarea participanților la trafic. 

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

valoare de 800 lei, pe numitul G.P.L., de 32 ani, din Galați, care a fost depistat în zona unui bloc 
de pe strada Oltului, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui, aruncând cojile pe domeniul 
public. Tot cu amendă în valoare de 800 lei a fost sancționat contravențional și numitul P.I.B., 



 

de 37 ani, tot din Galați, care a aruncat pe domeniul public aferent unui bloc de pe strada Navelor, 
diverse recipiente, încălcând astfel prevederile legale. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au sancționat-o contravențional 

cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe D.A.E., de 22 ani, din Galați. 
Susnumita a condus autoturismul și a staționat voluntar în stația de autobuz, marcată și 
semnalizată corespunzător, din dreptul unui bloc pe strada Oțelarilor. 

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

C.S.C., de 33 ani, din județul Vaslui, persoană care a fost depistată în timp ce comercializa 
produse lactate, fără a îndeplini condițiile legale. 

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

în cuantum de 500 lei, pe numitul S.I., de 37 ani, din Galați, care a fost depistat în parcarea 
aferentă unui bloc de pe strada Oltului, în timp ce consuma băuturi alcoolice, încălcând astfel 
prevederile legale. 

 
 

 

 


