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1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală i-au sancționat contravențional cu amenzi 

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții S.S., de 22 ani și P.A.M., de 21 ani, ambii din Galați. 
Persoanele în cauză au fost depistate în zona unui bloc de pe strada Roșiori, în timp ce tulburau 
ordinea și liniștea publică, prin utilizarea la intensitate ridicată, a aparaturii audio dintr-un 
autoturism. 

 
2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe numitul I.I., de 40 ani, din Galați, care a 
fost depistat în timp ce comercializa fructi, pe Aleea Comerțului din Piața Micro 39A, fără a 
îndeplini condițiile legale. 

 
3. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală i-au sancționat contravențional, cu amenzi 

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții P.E., de 52 ani și C.L.M., de 51 ani, ambii din Galați. 
Persoanele în cauză au fost depistate în timp ce ardeau cabluri electrice în liziera situată între 
strada Dr. Mihail Petrini Galatzi și strada Eliza Zamfirescu, provocând astfel disconfort 
locatarilor din zonă prin fumul degajat de la acestea. 

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

amendă în valoare de 1.000 lei, pe numita Ș.N., în vârstă de 20 ani din Galați. Persoana în cauză, 
în calitate de chiriaș al unui imobil dintr-un bloc situat pe strada Regiment 11 Siret, a tulburat 
liniștea locatarilor prin ascultarea muzicii la intensitate ridicată. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 

cuantum de 800 lei, pe G.M., din comuna Fârțănești, județul Galați. Susnumitul a fost depistat 
în stația bus ”Bariera Traian”, în timp ce fuma, aruncând restul de la țigară pe domeniul public, 
deși în zonă erau amplasate coșuri pentru colectarea deșeurilor menajere. 

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

cu amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul M.L.A., de 46 ani, din 
Galați. Cel în cauză a staționat neregulamentar cu autoturismul pe zona marcată și semnalizată 
corespunzător pentru pistele de biciclete, în dreptul unei societăți comerciale de pe strada Brăilei. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au sancționat 

contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul D.D.. Respectiva persoană a fost 
depistată în Piața Calea Basarabiei, în timp ce comercializa fructe, folosind pentru determinarea 
cantității, un cântar neomologat și neverificat metrologic. 

 



 

8. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe 
strada Ionel Fernic, polițiștii din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat 
că în locația respectivă, se desfășura activitate de alimentație publică, fără a avea afișat 
certificatul de înregistrare la registrul comerțului. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, conform prevederilor HCL 260/2018. 

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

cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul O.V.D., de 39 ani din Galați, care a fost depistat în 
timp ce efectua curse de transport persoane în regim de TAXI, pe strada Brăilei, fără a deține 
atestatul profesional necesar desfășurării unor astfel de activități. 

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

cu amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 
pe R.P., din Galați. Susnumitul a condus autoturismul pe aleea din spatele unui bloc situat între 
strada Nicolae Alexandrescu și strada Traian, în zona de acțiune a indicatorului ”Accesul 
interzis”, îngreunând astfel traficul rutier în zonă. 

 
11. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 290 lei și 2 

puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, pe numitul D.G., în vârstă de 39 ani, 
din Galați, care a condus autoturismul, și a oprit neregulamentar în dreptul unei societăți 
comerciale de pe strada Brăilei. 

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

numitul C.V.G., în vârstă de 19 ani, care în timp ce se deplasa pe strada Domnească, a proferat 
injurii și expresii jignitoare, la adresa numitei M.M., stârnind astfel indignarea trecătorilor. 

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

cuantum de 200 lei, pe numitul S.I., în vârstă de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată la intersecția străzii Tecuci cu strada Traian, în timp ce tulbura ordinea și liniștea 
publică prin folosirea materialelor pirotehnice.  

 
14. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în sumă de 100 lei, pe numitul 

T.G., din Galați, întrucât a lăsat în libertate în dreptul unui imobil de pe strada Vadul Cărăbuș, 
un câine de talie mare, care prezenta pericol pentru trecători. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


