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

strada Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă, se desfășura activitate de bar, fără ca operatorul economic să 
dețină autorizațiile necesare funcționării. Agentul economic a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numita C.R., de 40 ani, din Galați, care a fost depistată în zona unui 
bloc situat pe strada George Enescu, în timp ce ardea deșeuri, respectiv cabluri electrice, creând 
disconfort locatarilor din zonă.  Tot cu amendă în valoare de 1.000 lei a fost sancționată și numita 
C.C., de 21 ani, din Galați, de către polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, care de asemenea a 
fost depistată în timp ce ardea deșeuri pe domeniul public, în zona unui bloc, de pe strada Brăilei. 

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

strada Ștefan cel Mare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă, se desfășura activitate de prestări servicii în spațiu neautorizat. 
Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei. 

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

strada Oțelarilor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au 
constatat că în locația respectivă își desfășura activitatea o agenție imobiliară, fără a avea afișat 
programul de funționare. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

amendă în valoare de 1.200 lei, pe numitul S.E.M., de 32 ani, din Galați, care a staționat voluntar 
cu autoturismul, pe locul de parcare pentru persoane cu dizabilități, marcat și semnalizat 
corespunzător, pe strada Domnească. 

 
6. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în cuantum de 800 lei, pe 

numita G.V., de 21 ani, din orașul Berești, județul Galați, care a fost depistată în timp ce depozita 
deșeuri menajere pe domeniul public, respectiv în dreptul unui imobil de pe strada Vădeni. 

 



 

7. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul B.G., de 50 ani, din Galați, care a 
staționat voluntar cu autoturismul pe strada Nicolae Bălcescu, la mai puțin de 25 m de trecerea 
de pietoni. 

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

D.M.G., de 25 ani, din Galați, care a fost depistat în parcarea aferentă Sălii Sporturilor, aruncând 
dintr-un autoturism, pe domeniul public, ambalaje din carton. 

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

amendă în valoare de 500 lei, pe numitul B.I., de 32 ani, din Galați, care a oprit voluntar 
autoturismul în regim de TAXI, în dreptul unei societăți comerciale de pe strada Oțelarilor, iar 
la controlul documentelor, acesta nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional necesar, 
desfășurării transportului public de persoane. 

 
10. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au sancționat-o contravențional cu amendă în 

valoare de 600 lei, pe numita S.I.C., de 31 ani, din Galați, care plimba câinele de companie de 
talie mare, fără botniță, în zona unui bloc de pe strada Brăilei, iar în urma verificărilor ulterioare 
s-a constatat că nu avea asupra sa, nici carnetul de sănătate al animalului. 

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

amendă în valoare de 200 lei, pe numitul C.G.B., de 26 ani, din Galați, care asculta muzică la 
intensitate mare, într-un apartament, dintr-un bloc situat pe strada Macedonă, tulburând astfel 
liniștea locatarilor. 

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

sumă de 200 lei, pe numitul C.I., din Galați, care a fost depistat în timp ce fuma în parcul de 
joacă pentru copii, aferent unui bloc de pe strada Zidarilor. 

 
 
 


