
 

 

Buletin de presă 

31 mai 2021 

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

valoare totală de 2.000 lei, conform prevederilor Legii 61/1991, pe numiții M.R., în vârstă de 29 
ani și T.I., în vârstă de 19 ani, ambii din Galați. Persoanele în cauză au fost depistate în 
apropierea unui bloc de pe strada Traian, în timp ce practicau jocuri de noroc, stârnind astfel 
indignarea și nemulțumirea locuitorilor din zonă. 

 
2. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală au depistat în parcarea aferentă unui bloc 

de pe strada Brăilei, un grup format din patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, toți din 
Galați, care consumau semințe de floarea soarelui și aruncau cojile rezultate pe domeniul public, 
dăunând astfel esteticii și curățeniei zonei. În acest caz, oamenii legii au aplicat sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 1.600 lei. 

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

valoare de 1.500 lei, pe F.C., din Galați. Susnumitul a tulburat liniștea locatarilor unui bloc de 
pe strada Brăilei, prin ascultarea muzicii la intensitate ridicată, iar în momentul legitimării, 
persoana în cauză a devenit agresivă verbal, proferând injurii și expresii jignitoare la adresa 
oamenilor legii. 

 
4. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 

în cuantum de 1.305 lei, pe numitul S.I., din Galați. Persoana în cauză a condus un atelaj cu 
tracțiune animală pe strada Alexandru Moruzzi, fără a deține certificatul de înregistrare al 
vehiculului și fără a avea plăcuță cu numărul de înregistrare montată pe atelaj. 

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

în valoare totală de 1.000 lei, pe numiții S.M.C., în vârstă de 31 ani și C.M.M., în vârstă de 25 
ani, ambii din Galați. Aceștia au fost depistați în zona unui bloc de pe strada Domnească, în timp 
ce consumau băuturi alcoolice, iar în momentul legitimării au devenit recalcitranți, aruncând pe 
domeniul public diverse ambalaje, stârnind astfel indignarea persoanelor aflate în zona de 
promenadă. 

 
6. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală au depistat în zona unui bloc de pe strada 

Brăilei, cinci tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 21 ani, care tulburau fără drept liniștea 
locuitorilor. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional, cu amenzi în valoare totală 
de 1.000 lei. 

 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 l-au depistat pe numitul V.M., din localitatea 
Rudeni, județul Ilfov, în timp ce împrăștia gunoiul din recipientele de colectare a deșeurilor 
menajere, aferente unui bloc de pe strada Feroviarilor, în vederea recuperării de materiale 
reciclabile.  Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 800 
lei. 

8. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul I.P.I., în vârstă de 19 ani, din Galați. 
Persoana în cauză a staționat voluntar cu autoturismul, în dreptul unei societăți comerciale de pe 
strada Nicolae Bălcescu, la mai puțin de 25 metri față de intersecție, ignorând semnificația 
indicatorului de restricție rutieră ”Oprirea interzisă”. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Locală l-au sancționat contravențional, cu amendă 

în valoare de 700 lei, pe numitul I.I., în vârstă de 28 ani, din Galați, care în calitate de conducător 
auto, a staționat voluntar cu autoturismul pe trotuarul aferent străzii Anghel Saligny, 
împiedicând astfel traficul pietonal în zonă. 

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

strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat 
că în locația respectivă, se desfășura activitate de comerț cu accesorii nautice, fără a avea afișat 
la vedere orarul de funcționare. Operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu 
amendă în cuantum de 500 lei. 

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

strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 
că în locația respectivă, se desfășura activitate de comerț cu articole de fierărie, fără a avea afișate 
la loc vizibil, datele de identificare și codul unic de înregistrare. În acest caz, persoana juridică 
a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu 
prevederile HCL 260/2018. 

 
12. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în sumă de 500 lei, pe numitul 

H.I.G., în vârstă de 31 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce desfășura 
activități specifice transportului public de persoane, în regim de taxi, pe strada Saturn, fără a 
deține atestat profesional necesar desfășurării unor astfel de activități. 

 
13. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional, cu 

amendă în cuantum de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul I.S., din Galați, care a condus 
autoturismul și a oprit voluntar pe strada Basarabiei, în zona de acțiune a indicatorului 
rutier ”Oprirea interzisă”, încălcând astfel prevederile legale. 

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

amendă în valoare de 200 lei, pe M.G., din Galați, care creștea un număr de aproximativ 60 de 
porumbei voiajori în curtea unui imobil, de pe strada Grădina Veche, provocând astfel disconfort 
vecinilor. 

 
 
 
 
 


