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1. În ultima săptămână, polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, au depistat în Parcul ”Mihai 

Eminescu”, în zona unui imobil de pe strada Brăilei și în parcarea aferentă Sectorului Poliției de 
Frontieră Galați, de pe strada Portului, trei grupuri formate din 15 persoane, cu vârste cuprinse între 16 
și 44 ani, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui, aruncând cojile rezultate pe domeniul public, 
stârnind astfel indignarea celorlalți cetățeni. În toate cele trei cazuri, persoanele în cauză au fost 
sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 10.400 lei, în conformitate cu prevederile 
legale. 

 
2. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală i-au depistat pe numiții L.G., în vârstă de 47 ani și 

H.E., în vârstă de 54 ani, ambii din Galați, în timp ce aruncau diverse ambalaje, pe domeniul public 
aferent unui bloc de pe strada Ionel Fernic. În acest caz, persoanele în cauză au fost sancționate 
contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.600 lei. 

 
3. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori i-au sancționat 

contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.500 lei, pe numiții N.A.P., de 22 ani, C.A., de 23 ani și 
D.L.P., de 22 ani, toți din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în zona unei societăți comerciale 
de pe bulevardul Siderurgiștilor, în timp ce consumau băuturi alcoolice și tulburau liniștea publică, 
încălcând astfel prevederile legale. 

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

1.305 lei, pe numitul C.L., din Galați. Cel în cauză a fost depistată în timp ce conducea un atelaj cu 
tracțiune animală, pe strada Camil Ressu, încălcând astfel prevederile legale. 

 
5. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală au depistat în parcul de joacă pentru copii, aferent 

unui bloc de pe bulevardul Galați, un grup format din șase tineri cu vârste cuprinse între 19 și 21 ani, 
toți din Galați, care se manifestau zgomotos, tulburând liniștea locuitorilor prin strigăte și larmă. 
Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei, conform 
prevederilor Legii 61/1991. 

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

1.200 lei, pe numitul B.A.C., în vârstă de 37 ani, din Galați. Persoana în cauză a parcat voluntar 
autoturismul, pe trotuarul recent reabilitat aferent străzii Roșiori, iar la cererea îndreptățită a oamenilor 
legii de a se legitima, acesta a refuzat, urcându-se în autoturism și părăsind locația. 

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

contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, pe C.P., în vârstă de 35 ani, din Galați. Susnumitul, 
a fost depistat în timp ce presta lucrări de tinichigerie auto, într-o hală neautorizată conform 
reglementărilor în vigoare, situată pe bulevardul George Coșbuc. 

 



 

8. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în Galați, pe strada 
Arad, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în locația 
respectivă, se desfășoară activitate comercială de tip magazin mixt, fără ca opratorul economic să dețină 
autorizația necesară, eliberată de Primăria Municipiului Galați. În acest caz persoana juridică a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei. 

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

de 900 lei, conform prevederilor Legii 349/2002 și HCL 339/2021, pe numitul Ș.N., în vârstă de 31 ani, 
din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce fuma în incinta parcului de joacă pentru copii, 
aferent străzii Roșiori, iar la vederea polițiștilor, acesta a aruncat restul de la țigară pe domeniul public, 
stârnind astfel indignarea cetățenilor aflați în zonă. 

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

de 800 lei, pe numitul F.L., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce împrăștia gunoiul 
menajer, de la punctul de colectare aferent unei societăți comerciale de pe strada Furnaliștilor, murdărind 
astfel domeniul public. 

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

800 lei, pe C.D., din Galați. Susnumitul a fost depistat în zona stației bus ”Spitalul Județean”, în stare 
vădită de ebrietate, proferând cuvinte și expresii jignitoare, amenințând totodată trecătorii cu acte de 
violență. 

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

700 lei, pe numitul F.I.F., din comuna Nicorești, județul Galați. Persoana în cauză a parcat voluntar 
autoturismul, pe spațiul verde aferent unui bloc de pe strada Domnească, deși în zonă erau locuri de 
parcare amenajate. 

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

valoare de 600 lei, pe numitul S.C., în vârstă de 49 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în 
dreptul unei societăți comerciale de pe strada Nicolae Alexandrescu, în timp ce consuma băuturi 
alcoolice, iar cu ocazia legitimării, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa Poliției Locale Galați. 
Si numitul C.C.I., a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 600 lei, de către polițiștii locali 
din cadrul Secției nr. 4. Respectivul, a fost depistat pe strada Feroviarilor în timp ce consuma băuturi 
alcoolice pe domeniul public, în loc neamenajat, iar la cererea îndreptățită a oamenilor legii de a se 
legitima, acesta a refuzat să furnizeze informații în vederea stabilirii identității sale. 

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

penalizare, pe numita P.I., în vârstă de 35 ani, din Galați. Persoana în cauză a staționat voluntar cu 
autoturismul, pe un loc rezervat unei societăți comerciale de pe bulevardul George Coșbuc, încălcând 
astfel prevederile legale. 

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

de 500 lei, pe numitul N.I., în vârstă de 30 ani, din Galați. Persoana în cauză, în calitate de chiriaș al unui 
imobil, situat într-un bloc de pe strada Brăilei, a ascultat muzică la intensitate ridicată, tulburând astfel 
liniștea locatarilor. 

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

contravențional, cu amendă în cuantum de 500 lei, pe numitul Ș.G., din Galați. Cel în cauză a fost 
depistat în zona unui bloc de pe strada Strungarilor, în timp ce comercializa produse lactate din 
portbagajul unui autoturism, în alte locuri decât cele autorizate și repartizate comercianților. 

 
 


