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1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, au depistat în zona locului de joacă pentru 

copii, de pe Faleza Inferioară, un grup de patru persoane, în timp ce consumau semințe de floarea 
soarelui, aruncând cojile pe domeniul public. Cei în cauză au fost sancționați contravențional cu 
amenzi în valoare totală de 3.200 lei. 

 
2. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, au depistat în zona unei societăți 

comerciale de pe strada Brândușei, un grup de patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 27 ani, 
care consumau semințe de floarea soarelui și aruncau cojile pe domeniul public. Persoanele în 
cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.400 lei, conform 
prevederilor HCL 260/2018. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Turturelelor, un grup de patru persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 50 ani, care consumau 
băuturi alcoolice, încălcând astfel prevederile legale. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.000 lei. 

 
4. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 

strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat 
că în locația respectivă se desfășura activitate recreativă pentru copii, încălcând astfel prevederile 
legislației actuale. Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare 
de 2.000 lei. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul M.I., de 31 ani, din Galați, care a fost depistat pe 
strada Drumul de Centură, în timp ce adresa cuvinte, expresii jignitoare și amenințări cu acte de 
violență, asupra numitului A.M., care în calitate de conducător auto, persoană implicată într-un 
accident rutier. 

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

în cuantum de 800 lei, pe numitul M.B., de 22 ani, din Galați, care a aruncat resturi de țigări și 
diferite ambalaje pe domeniul public, aferent unui bloc de pe strada Gheorghe Asachi. 

 
7. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte 

de penalizare, pe C.M., de 33 ani, din Galați. Persoana în cauză a circulat cu autoturismul în 
zona Pieței Centrale și a oprit neregulamentar în zona de acțiune a indicatorului ”oprirea 
interzisă”, îngreunând astfel traficul rutier. 



 

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

în cuantum de 500 lei, pe numita L.P.M., din Galați. Persoana în cauză a lăsat în libertate animale 
de companie, pe terenul aflat în folosință comună, din spatele unui bloc situat pe strada 
Alexandru Lăpușneanu, fără a avea acordul scris a celorlalți locatari, stârnind astfel indignarea 
acestora. 

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

în valoare de 500 lei, pe numitul Ș.F.I., de 35 ani, din Galați, care a fost depistat în zona unui 
bloc de pe strada Brăilei, în timp ce consuma băuturi alcoolice, provocând astfel indignarea 
locuitorilor din zonă. 

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

valoare de 435 lei, pe numitul V.L., de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a traversat 
neregulamentar strada Brăilei, pe trecerea de pietoni, nerespectând culoarea roșie a semaforului. 

 
11. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, pe H.I., 

de 41 ani, din comuna Șendreni, județul Galați. Susnumita a fost depistată pe Aleea Comerțului 
din piața Micro 19, comercializând produse lactate, fără autorizație și în alte locuri decât cele 
special amenajate. 

 
12. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4, l-au depistat pe numitul I.I., de 40 ani, din Galați, 

care comercializa fructe pe Aleea Comerțului din Micro 39 A, în alt loc decât cel aprobat de 
Administrația Publică Locală. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă 
în cuantum de 200 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

amendă în valoare de 300 lei, pe numitul D.M., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată pe 
strada Florilor, în timp ce își plimba câinele de companie, de talie mare, fără lesă și botniță, 
punând astfel în pericol siguranța trecătorilor. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul P.M., de 32 ani, din Galați. 
Susnumitul a condus autoturismul pe strada Vasile Alecsandri, dinspre strada Mihai Bravu, spre 
strada Domnească, fără a respecta semnificația indicatorului rutier ”accesul interzis”. 

 
 
 
 


