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1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 3.000 lei, pe numitul Ș.A.M., în vârstă de 34, din Galați. Persoana în cauză, în timp 
ce se afla în zona unui bloc de pe strada Regiment 11 Siret, a împiedicat de mai multe ori oamenii 
legii să legitimeze și să sancționeze o persoană care încălcase prevederile legale. 

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

valoare totală de 2.300 lei, pe numitul O.G., în vârstă de 32 ani, din județul Ialomița. Persoana 
în cauză a fost depistată în timp ce consuma băuturi alcoolice în dreptul unui imobil de pe strada 
Cristofor Columb, manifestându-se totodată zgomotos prin strigăte și larmă, tulburând astfel 
liniștea celorlalți locatari și auncând în momentul legitimării, diverse ambalaje pe domeniul 
public. 

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

în valoare totală de 1.600 lei, pe numitele I.F., în vârstă de 37 ani, din Galați și C.I., în vârstă de 
29 ani, din comuna Foltești. Persoanele în cauză au fost depistate în zona unei societăți 
comerciale de pe strada Drumul de Centură, respectiv pe strada Brăilei, în timp ce consumau 
semințe de floarea soarelui și aruncau cojile pe domeniul public. 

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

strada Aviator Vasile Craiu, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă, se desfășoară activitate comercială conform cod CAEN 
4672, fără ca operatorul economic să aibă afișate la loc vizibil, denumirea, codul unic de 
înregistrare fiscală și certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor HCL 
260/2018. 

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

în valoare de 1.000 lei, pe numitul B.N., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 
prepara mortar pe domeniul public aferent unui imobil de pe strada Sulfinei, încălcând astfel 
prevederile legale. 

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

strada Regiment 11 Siret, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă se desfășoară activitate comercială cu produse alimentare și 
nealimentare, fără a deține autorizația necesară eliberată de Primăria Municipiului Galați. 



 

Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 260/2018.  

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

valoare de 1.000 lei, pe numita B.V., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în zona unui 
bloc de pe strada Barboși, în timp ce își plimba câinele de companie de talie mare, fără botniță 
și fără a avea asupra sa ustensilele necesare pentru colectarea dejecțiilor. 

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

în valoare 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe V.C., în vârstă de 46 ani, din Galați. Susnumita 
a staționat voluntar cu autoturismul în dreptul unei societăți comerciale de pe strada Brăilei, 
nerespectând semnificația indicatorului ”Oprirea interzisă”, îngreunând astfel fluența traficului 
rutier în zonă. 

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

de penalizare, pe numitul B.G.I., din județul Constanța. Persoana în cauză a staționat voluntar 
cu autoturismul în stația bus ”Neacșu”, de pe strada Brăilei, marcată și semnalizată 
corespunzător, îngreunând astfel accesul mijloacelor de transport în comun. 

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

cuantum de 500 lei, pe numitul B.I.A., în vârstă de 30 ani, din comuna Liești, județul Galați. 
PPersoana în cauză tulbura liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Saturn, prin ascultarea 
muzicii la intensitate ridicată, încălcând astfel prevederile legale. 

 
11. Polițiștii locali, l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, pe 

numitul C.R., în vârstă de 40 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce efectua 
curse de transport cu autoturismul în regim de taxi, iar la controlul documentelor nu a putut face 
dovada deținerii atestatului profesional necesar transportului public de persoane. 

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

contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, pe Ș.S., în vârstă de 35 ani, din Galați. 
Susnumitul a fost depistat pe strada Roșiori, în timp ce comercializa produse lactate, din 
portbagajul unui autoturism, în alte locuri decât cele special amenajate și repartizate 
comercianților, de către autoritățile administrației publice locale. 

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

bulevardul George Coșbuc, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale 
au constatat că în locația respectivă, se desfășoară activitate de întreținere și reparare 
autovehicule, fără a deține ”Acord privind exercitarea activității de comercializare în zone 
publice”. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 400 lei, în conformitate cu prevederile OG 99/2000, iar ca măsură complementară, s-
a dispus suspendarea activității până la data autorizării. 

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

puncte de penalizare, pe N.G., în vârstă de 53 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul 
pe strada Morilor, dinspre strada Brăilei, spre strada Ciprian Porumbescu, fără a respecta 
semnificația indicatorului de restricție rutieră ”Accesul interzis”, îngreunând astfel traficul în 
zonă. 


