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1. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, i-au sancționat contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 3.000 lei, pe numiții S.F., de 47 ani, A.G., de 53 ani și Ș.F.I., de 36 ani, toți din 
Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în Piața Micro 17, din Galați, în timp ce tulburau 
liniștea publică prin strigăte și larmă. 

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

valoare totală de 2.000 lei, pe numitul L.V., în vârstă de 38 ani, din comuna Itești, județul Bacău. 
Persoana în cauză a fost depistată în zona unui bloc de pe strada Maramureșului, în timp ce 
consuma băuturi alcoolice, iar în momentul legitimării, a devenit agitat și a aruncat pe domeniul 
public diverse ambalaje, afectând astfel curățenia localității. 

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

în valoare totală de 1.800 lei, pe numiții I.I., de 41, Ș.V., de 37 ani și Ș.S., de 35 ani, toți din 
Galați. Cei în cauză au fost depistați în timp ce comercializau fructe și legume, în zona unei 
societăți comerciale de pe Aleea Comerțului din Micro 39 A, fără să îndeplinească condițiile 
stabilite de lege. 

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

în cuantum de 800 lei, pe S.E., în vârstă de 47 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în zona 
unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, în timp ce consuma semințe de floarea soarelui și 
arunca cojile rezultate pe domeniul public, încălcând astfel prevederile legale. 

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

valoare de 700 lei, pe numitul C.D., în vârstă de 30 ani, din județul Brăila. Persoana în cauză a 
parcat voluntar o autoutilitară, pe trotuarul recent reabilitat, în apropierea căii de acces a unei 
societăți comerciale de pe strada Domnească, încălcând astfel prevederile legale. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și Transport Valori, l-au 

sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, conform prevederilor Legii nr. 
61/1991, pe numitul D.A., în vârstă de 46 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în 
timp ce se scălda și își spăla hainele în fântâna arteziană din fața Casei de Cultură a Sindicatelor. 

 
7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au sancționat-o contravențional 

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, conform prevederilor OUG 195/2002, 



 

pe numita B.I.I., în vârstă de 47 ani, din județul Buzău. Persoana în cauză, a condus autoturismul 
și a oprit voluntar în dreptul unui bloc de pe strada Traian, pe pista destinată bicicletelor, marcată 
și semnalizată corespunzător, încălcând astfel prvederile legale.  

 
8. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă 

în suumă de 600 lei, pe numitul Ș.S., în vârstă de 35 de ani, din Galați. Respectivul a fost depistat 
de oamenii legii în timp ce comercializa brânza, din portbagajul autoturismului, pe Aleea 
Comerțului din M39A, în alt loc decat cel stabilit de autoritățile publice locale.   

 
9. În urma unui control întreprins de polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități 

Comerciale la un operator economic, cu punct de lucru pe strada Brăilei, oamenii llegii au 
constatat că, persoana juridică desfășura activitate de comerț cu îmbrăcăminte, fără a deține 
autorizația necesară eliberată de către Primăria Municipiului Galați. În acest caz, societatea 
coomercială a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.500 lei, conform prevederilor HCL 
339/2021. 

 
10. În timpul verificarilor efectuate pentru solutionarea unei sesizari, poliţiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că, un operator economic cu punct de 
lucru pe strada Alexandru Moruzzi, nu deținea contract încheiat cu operatorul autorizat de 
salubrizare, în vederea colectării, transportului și depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor 
precolectate selectiv, rezultate din activitatea economică. 

Societatea economică a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, 
în conformitate cu prevederile HCL 316/2019. 

 
11. În timpul verificarilor efectuate pentru solutionarea unei sesizari, poliţiștii locali din 

cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că numitul G.F.-S., a depozitat în zona 
de protecție a digului râului Siret, din cartier Barboși, mai multe prefabricate din beton și deșeu 
provenit din frezarea stratului de asfalt, ocupand astfel o suprafata de aproximativ 25mp din 
domeniul public. Persoana în cauză a fost sanctionată contraventional cu amendă în valoare de 
1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. 

 
12. Poliţiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au constatat că o persoană 

juridică, în calitate de producător de deșeuri municipal, nu a realizat activitatea de colectare 
selectivă în recipienți inscripționați corespunzător, la punctul de lucru situat în Galați, Mazepa 
I, aferent Complex Ancora. Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, în conformitate cu prevederile HCL 316/2019, şi s-a dispus măsura de 
colectare selectivă și predarea deșeurilor către un operator autorizat în acest sens. 


