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1. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe bulevardul 
Milcov, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în locația 
respectivă, se comercializau țigări, fără ca operatorul economic să dețină acte de proveniență. Persoana 
juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar marfa comercializată 
a fost ridicată în vederea confiscării și depusă la Camera Corpurilor Delicte de la sediul Poliției Locale 
Galați. 

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

1.000 lei, pe C.M., de 39 ani, din Galați. Susnumitul, a fost depistat într-un parc de pe strada Regiment 
11 Siret, în timp ce se manifesta zgomotos, proferând injurii, expresii jignitoare și amenințări cu acte de 
violență, la adresa agentului de pază, atrăgând astfel indignarea cetățenilor. Și numitul C.S., de 27 ani, 
din Galați, a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 500 lei, deoarece a proferat injurii la 
adresa polițiștilor locali aflați în dispozitivul de blocare a străzii Alexandru Moruzzi. 

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

valoare de 1.000 lei, pe numitul G.V., de 57 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce lipea afișe pe 
arborii din zona ”Orășelul Copiilor”, de pe strada Regiment 11 Siret. 

 
4. În urma unui control efectuat în Piața Centrală, polițiștii din cadrul Serviciului Control Avtivități 

Comerciale, au constatat că numita N.L., de 56 ani, din Galați, comercializa legume și fructe, fără a avea 
afișate prețurile practicate. Persoana în cauză, a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 
de 1.000 lei. 

 
5. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au depistat pe numitul Ș.G., de 29 ani, din Galați, 

în timp ce circula pe strada Podul Înalt, cu un atelaj cu tracțiune animală. Persoana în cauză a fost 
sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.305 lei. 

 
6. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, o societate comercială nu avea încheiat contract cu 
operatorul licențiat în municipiul Galați să desfășoare activitatea de salubrizare, pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor municipale, generate la punctul de lucru situat pe bulevardul Geoge 
Coșbuc. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
conform prevederilor HCL 316/2019. 

 
7. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 800 lei, pe numitul 

P.C.D., de 24 ani, din comuna Tulucești, județul Galați, care a fost depistat în parcarea stadionului 
Dunărea, în timp ce arunca pe domeniul public, ambalaje de la produse alimentare. 

 



 

8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 800 lei, pe numitul A.A.S., de 22 ani, din Galați. Persoana în cauză, a efectuat lucrări de 
reparații la un autoturism, în parcarea aferentă unui bloc de pe strada Tecuci, murdărind astfel domeniul 
public. 

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

800 lei, pe numitul Z.I., de 48 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce împrăștia gunoiul dintr-un 
container amplasat pe Drumul de Centură. 

 
10. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au depistat un grup de trei tineri cu vârste 

cuprinse între 23 și 29 ani, toți din Galați, în timp ce desenau cu spray graffiti pe peretele unui bloc situat 
pe strada Domnească. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală 
de 700 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus ridicarea în vederea confiscării, a cinci bucăți spray 
tip graffiti și 14 bucăți cap pulverizare, care au fost depuse la Camera Corpurilor Delicte de la sediul 
Poliției Locale Galați. 

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

cuantum de 700 lei, pe numitul M.I., din Galați. Persoana în cauză creștea un câine de talie mare într-un 
adăpost improvizat în grădina aferentă unui bloc, situat pe bulevardul Dunărea, fapt ce a atras 
nemulțumirea vecinilor.  

 
12. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, numita S.E., nu a asigurat curățenia în incinta unui 
imobil situat pe strada Frunzei, depozitând un număr de șase saci de rafie conținând deșeuri din plastic. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 300 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 316/2019. 

 
13. În cadrul verificărilor efectuate în vederea soluționării unei sesizări, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, M.G., plimba câinele de companie rasa Pitbull, în 
zona Căminului de Bătrâni Sfântul Spiridon, fără a avea botniță. Susnumitul a fost sancționat 
contravențional cu amendă în sumă de 300 lei. 

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

amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de penalizare, pe M.D., din Galați. Susnumitul a condus 
autoturismul și a oprit voluntar la intersecția străzilor Dogăriei cu Alexandru Moruzzi, în zona 
restricționată din cauza carantinei, iar în momentul în care oamenii legii i-au pus în vedere să se pună în 
mișcare, acesta a refuzat devenind recalcitrant. 

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

valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare pe numitul A.C.A., de 22 ani, din Galați, care a oprit voluntar 
cu autoturismul pe banda unu de circulație a străzii Brăilei, în dreptul unei societăți comerciale, fără a 
respecta semnificația indicatorului de restricție rutieră ”Oprirea interzisă”, îngreunând astfel fluența 
traficului rutier în zonă. 

 
16. Polițiștii locali i-au depistat în dreptul unui imobil de pe strada Jiului, pe numiții Ș.L., de 25 ani 

și A.V.N., de 23 ani, ambii din Galați, în timp ce consumau băuturi alcoolice. Persoanele în cauză au 
fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 200 lei. 

 
 
 


