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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au sancționat contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 2.000 lei, pe numiții S.D., de 39 ani și S.F., de 45 ani, ambii din Galați, care au 
fost depistați în piața Micro 17, în timp ce proferau injurii și expresii jignitoare la adresa 
comercianților și cetățenilor aflați în piață. De asemenea, în momentul legitimării, persoanele în 
cauză au refuzat să dea date privind identitatea lor. 

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

valoare de 800 lei, pe numitul R.A.M., de 34 ani, din Galați, care în timp ce se afla pe strada 
Galații Noi, a aruncat restul de la o țigară pe domeniul public, deși în apropiere se afla un suport 
metalic tip scrumieră, pentru aruncarea resturilor din tutun. 

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

în valoare de 700 lei, pe numitul D.I., de 49 ani, din Galați, care a tulburat liniștea locatarilor 
dintr-un bloc situat pe strada Laminoriștilor, prin ascultarea muzicii la volum ridicat și strigăte. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, au sancționat-o contravențional cu amendă în 

valoare de 700 lei, pe numita I.V., de 45 ani, din Galați, care a parcat autoturismul, pe locul 
destinat spațiului verde, dintr-un parc situat pe strada Furnaliștilor. 

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

în cuantum de 700 lei, pe numitul S.M., din Galați, care a parcat voluntar autoturismul, pe loc 
rezervat persoanelor cu dizabilități,  în fața unei instituții de pe strada Domnească. 

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

cu amendă în valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul S.E., de 38 ani, din Galați, 
care a staționat voluntar cu autoturismul, în dreptul unui garaj, situat în spatele unui bloc de pe 
strada Brăilei, blocând accesul în acesta. 

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

în valoare de 500 lei, pe numitul S.N., de 47 ani, din Galați, care a fost depistat circulând cu un 
atelaj hipo pe bulevardul Dunărea, murdărind astfel căile de circulație. 

 
8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5, au depistat în zona stației bus ”Bariera Traian”, pe 

numitul M.N., de 30 ani, din Galați, în timp ce își plimba câinele de companie rasa ”bull terrier”, 



 

fără a avea botniță. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum 
de 300 lei. 

 
9. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte 

de penalizare, pe N.T.M., de 45 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul pe strada 
Textiliștilor, spre strada Costache Conachi, fără a respecta semnificația indicatorului 
rutier ”accesul interzis”. 

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

amendă în cuantum de 200 lei, pe numitul H.I., de 21 ani, din Galați, care a fost depistat în zona 
Centrului Multifuncțional de pe strada Științei, în timp ce profera injurii la adresa numitului G.F. 

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

sumă de 200 lei, pe numitul A.N., de 58 ani, din Galați, care a fost depistat în timp ce fuma în 
scara unui bloc de pe strada Siderurgiștilor, încălcând astfel prevederile legale. 

 
12. 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 B.D., de 39 ani, din Galați, 
care a condus și oprit voluntar autoturismul, pe banda unu de circulație a străzii Oțelarilor, în 
dreptul unei societăți comerciale, nerespectând semnificația indicatorului rutier ”oprirea 
interzisă”, împiedicând circulația rutieră în zonă. 

 

 

 


