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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 l-au sancționat contravențional, cu amenzi în valoare totală 

de 2.500 lei, pe numitul C.A.S., în vârstă de 33 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp 
ce asculta muzică la intensitate foarte mare în incinta unui imobil situat pe strada Traian. Deși a fost 
sancționat și i s-a pus în vedere să oprească muzica, acesta nu s-a conformat și a continuat să tulbure 
liniștea celorlalți locatari, încălcând astfel prevederile legale. 

 
2. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au 

constatat că o societate comercială a depozitat o cantitate de aproximativ 10 m3 de moloz, provenit de la 
modernizarea unei unități de învățământ, pe terenul viran aferent unui imobil de pe strada Garofiței. În 
acest caz, oamenii legii au sancționat contravențional operatorul economic, cu amendă în valoare de 
1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

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

valoare de 1.500 lei, pe M.A.C., în vârstă de 25 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în zona unui 
bloc de pe strada Textiliștilor, în timp ce plimba un câine de companie de talie mare, fără botniță, iar cu 
ocazia legitimării, numitul M.A.C. a manifestat un comportament necivilizat față de oamenii legii. 

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

1.000 lei, pe numita B.M., în vârstă de 52 ani, din Galați. Persoana în cauză, a fost depistată în zona unui 
bloc de pe strada Drumul de Centură, în timp ce profera injurii, expresii jignitoare și amenințăti cu acte 
de violență la adresa numitului T.I., amenințând totodată că va sparge și geamurile unui imobil. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori au depistat în zona 

unui imobil de pe strada Crișana, un grup de persoane cu vârste cuprinse între 28 și 59 ani, care consumau 
băuturi alcoolice și aruncau ambalajele pe domeniul public. Persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.000 lei, conform prevederilor Legii 61/1991 și HCL 
260/2018. 

 
6. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe C.L., în 

vârstă de 32 ani, din Galați. Cel în cauză a fost depistat în stația mijloacelor de transport în comun, de 
pe strada Oțelarilor, în timp ce tulbura fără drept liniștea cetățenilor prin strigăte și larmă. 

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

900 lei, pe A.G., de 49 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat pe strada Roșiori, în timp ce fuma în 
autoturismul de serviciu în regim de TAXI, iar în momentul legitimării, acesta a aruncat restul de la 
țigară pe domeniul public, încălcând astfel prevederile legale. 

 



 

8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală au sancționat-o contravențional, cu amendă în 
valoare de 800 lei, pe numita I.S., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce împrăștia 
resturile menajere din pubelele de colectare a gunoiului, aferente unor blocuri de pe strada Alexandru 
Lăpușneanu, afectând astfel curățenia localității. 

 
9. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe numitul 

C.I.D., în vârstă de 36 ani, din Galați, care comercializa pește, pe trotuarul aferent Pieței Calea 
Basarabiei, în alte locuri decât cele special amenajate și repartizate de Administrația Piețelor. Persoana 
în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 

 
10. În timpul acțiunii de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au 

constatat că numitul P.V., a aruncat pe un teren viran aferent străzii Castrul Roman, o cantitate mare de 
deșeuri menajere și moloz, rezultate din amenajarea apartamentului în care locuiește. Persoana în cauză 
a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
316/2019, iar ca măsură complementară, s-a dispus colectarea deșeurilor și eliminarea acestora printr-
un operator licențiat.  

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

valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numita B.M.E., în vârstă de 36 ani, din Galați. Persoana 
în cauză a condus autoturismul și a staționat voluntar în stația bus de pe bulevardul George Coșbuc, 
împiedicând astfel accesul mijloacelor de transport public în comun în stație dar și urcarea/coborârea 
călătorilor. De asemenea, susnumita nu a dat curs invitației de a se prezenta la sediul secției pentru 
clarificarea situației. 

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

de 290 lei, pe numitul Ș.T., din Galați. Persoana în cauză s-a angajat în traversarea străzii Basarabiei, 
prin loc nepermis, punând astfel în pericol atât traficul rutier cât și integritatea sa personală, deși în 
imediata apropiere se afla o trecere de pietoni, semnalizată și semaforizată corespunzător. 

 
13. În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și 

Afișaj Stradal au constatat că, la un imobil situat în Galați, pe strada Feroviarilor, proprietarul a executat 
lucrări de construcții, fără autorizație de construire, constând în modificări interioare în apartament. Cel 
în cauză fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, și s-a dispus sistarea 
lucrărilor și intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, actualizată. 

 
14. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au constatat că 

la un imobil situat în Galați, pe strada Științei, proprietarul a executat lucrări de construcții, fără a 
respecta prevederile autorizației de construire. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu 
amendă în valoare de 5.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. 

 
15. În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și 

Afișaj Stradal au constatat că, la un imobil situat în Galați, pe strada Basarabiei, proprietarul a executat 
lucrări de construcții, fără autorizație de construire, constând în modificări interioare în apartament și 
edificare extinderi (balcoane). Cel în cauză a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 
1.000 lei, și s-a dispus intrarea în legalitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 – privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. 

 
 


