
 

 

 

Buletin de presă 

04 noiembrie 2021 

 
1. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Locală i-au depistat pe numiții C.T., C.T. și B.G., toți din 

Galați, în timp ce ardeau cabluri pe domeniul public, în apropierea unui bloc de pe strada Camil Ressu, 
cu scopul de a obține material feros, provocând astfel fum dens și stârnind disconfort locatarilor din 
zonă. Persoanele în cauz, au fost sancționate contravențional, cu amendă în valoare de 3.000 lei, conform 
prevederilor HCL 339/2021. 

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

valoare de 3.000 lei, pe Z.C., în vârstă de 42 ani, din județul Prahova. Susnumitul a împiedicat în repetate 
rânduri agenții constatatori să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, privind legitimarea și sancționarea 
unui conducător auto care oprise neregulamentar, în zona unei societăți comerciale de pe strada Traian. 

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

Theodor Neculuță, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că 
în locația respectivă se desfășura activitate comercială, fără respectarea condițiilor stabilite de autoritatea 
administrației publice locale. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat contravențional, cu 
amendă în valoare de 1.500 lei, conform prevederilor HCL 339/2021. 

 
4. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat pe numitul A.D., 

în vârstă de 36 ani, din Galați, în timp ce efectua reparații auto într-un spațiu neautorizat, respectiv într-
o hală situată pe strada Nufărului. În acest caz, persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu 
amendă în valoare de 1.500 lei. 

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

1.000 lei, pe numitul L.F., în vârstă de 44 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul și a 
blocat accesul pentru aprovizionarea unei societăți comerciale, cu punctul de lucru pe strada Tecuci, iar 
la cererea îndreptățită a agenților constatatori de a se legitima, acesta a refuzat în repetate rânduri să dea 
datele pentru stabilirea identității sale. 

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

1.000 lei, pe T.C.C., în vârstă de 47 ani, din municipiul București. Susnumitul a condus autoturismul în 
zona restricționată circulației auto, respectiv pe Faleza Inferioară, iar la solicitarea oamenilor legii, acesta 
nu a putut prezenta permisul de liberă trecere. 

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

800 lei, pe N.E., în vârstă de 45 ani, din Galați. Susnumita a fost depistată în zona unui bloc de pe strada 



 

Lăcătușilor, în timp ce plimba câinele de companie fără a avea asupra sa ustensile pentru colectarea 
dejecțiilor și nici carnetul de sănătate al animalului. 

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

amendă în cuantum de 700 lei, pe numita M.O., în vârstă de 34 ani, din Galați. Persoana în cauză, a oprit 
voluntar autoturismul pe trotuarul pietonal aferent unui bloc de pe strada Barboși pentru o perioadă de 
aproximativ 40 de minute, încălcând astfel prevederile HCL 339/2021. 

 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 l-au sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 700 

lei, pe numitul C.R., în vârstă de 38 ani, din comuna Stănilești, județul Vaslui. Persoana în cauză a fost 
depistată în zona Bariera Traian, în timp ce consuma băuturi alcoolice iar în momentul legitimării a 
proferat injurii și expresii jignitoare la adresa oamenilor legii și a instituției din care aceștia fac parte, 
stârnind astfel indignarea trecătorilor. Și polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Locală l-au sancționat 
contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei, pe numitul D.A., în vârstă de 47 de ani din comuna 
Bărbulești, județul Ialomița. Persoana în cauză a fost depistată în stația bus Neacșu, în stare de ebrietate, 
în timp ce adresa injurii și expresii jignitoare la adresa trecătorilor. 

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

T.C., în vârstă de 31 ani, din comuna Șendreni, județul Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul 
în regim de taxi pe strada Brăilei, iar la verificarea documentelor acesta nu a putut face dovada deținerii 
atestatului profesional necesar desfășurării unei astfel de activități. 

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

valoare de 580 lei și 3 puncte de penalizare, pe numitul M.I., în vârstă de 24 de ani din comuna Ivești, 
județul Galați. Persoana în cauză, în calitate de conducător auto, a staționat voluntar cu autoturismul, pe 
aleea de acces aferentă unui bloc de pe strada Brăilei, blocând alte două autoturisme parcate 
regulamentar. 

 
12. Polițiștii locali l-au depistat pe numitul S.C., în vârstă de 47 ani, din Galați, care utiliza 

autoturismul în vederea transportului de persoane în regim de taxi pe strada Gării, fără ca spațiul destinat 
conducătorului auto să fie separat fizic de locurile din spate, nerespectând astfel măsurile individuale de 
protecție a vieții și pentru limitarea efectelor pandemiei. În acest caz, persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 500 lei. 

 
13. În urma unui control efectuat la un operator economic cu punctul de lucru în Galați, pe strada 

Grigore Ventura, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că în 
locația respectivă, se desfășura activitate comercială, fără ca orarul de funționare să fie afișat la intrarea 
în unitate, în mod vizibil din exterior. Persoana juridică a fost sancționată contravențional, cu amendă în 
cuantum de 400 lei, conform prevederilor O.G. 99/2000. 

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

200 lei, în conformitate cu prevederile HCL 18/2021, pe numitul T.R.I., în vârstă de 22 de ani din Galați. 
Persoana în cauză a abandonat o trotinetă electrică după utilizare, pe trecerea de pietoni aferentă unei 
societăți comerciale de pe strada Mihai Bravu. 

 
15. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale i-au sancționat 

contravențional, cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei, conform prevederilor HCL 339/2021, pe 
numiții B.G., în vârstă de 39 ani și G.O., în vârstă de 41 ani, ambii din Galați. Persoanele în cauză au 
fost depistate efectuând activități de tip service auto în spații neautorizate, respectiv în două hale situate 
pe strada Voinței, respectiv pe strada Ștefan cel Mare. 

 
 
 


