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1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori l-au 

sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 3.000 lei, pe numitul Ț.G., în vârstă de 33 
ani, din Galați. Persoana în cauză a încercat în repetate rânduri împiedicarea exercitării 
atribuțiilor de serviciu a oamenilor legii, în vederea luării măsurilor împotriva numitului P.D.C., 
care încălcase prevederile legale. 

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

în valoare totală de 2.500 lei, pe numitul S.I., în vârstă de 39 ani, din Galați. Persoana în cauză 
a fost depistată, în timp ce tulbura liniștea locuitorilor prin organizarea unei petreceri private în 
incinta unui imobil de pe strada Miron Costin. La cererea îndreptățită a agenților constatatori de 
a prezenta datele pentru stabilirea identității, numitul S.I. a refuzat, proferând totodată injurii și 
amenințări cu acte de violență la adresa oamenilor legii. 

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

în valoare de 2.000 lei, pe S.V., din comuna Tâmboiești, județul Vrancea. Susnumitul, a fost 
depistat pe strada Galații Noi, în timp ce comercializa struguri dintr-un autoturism, în alte locuri 
decât cele amenajate de autoritățile locale, încălcând astfel prevederile legale. 

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

strada 1 Decembrie 1918, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, 
au constatat că în locația respectivă, se desfășoară activitatea de restaurant, fără a deține 
autorizațiile necesare eliberate de Primăria Municipiului Galați. În acest caz, operatorul 
economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.500 lei. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2 au depistat în dreptul unui bloc de pe strada 

Constructorilor, șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, care se manifestau zgomotos, 
tulburând fără drept liniștea publică. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional, cu 
amenzi în valoare totală de 1.000 lei. 

 
6. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale l-au depistat în Piața 

Micro 39 A, pe numitul Ș.G., din Galați, în timp ce comercializa produse lactate din portbagajul 
unui autoturism, în alte locuri decât cele autorizate. Persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, iar marfa comercializată a fost ridicată în 
vederea confiscării și predată unei societăți comerciale în vederea valorificării. 

 



 

7. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 4 l-au sancționat contravențional, cu amendă în 
valoare de 1.000 lei, pe numitul A.M., în vârstă de 44 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în zona unei societăți comerciale de pe strada Drumul de Centură, în timp ce ardea 
diferite cabluri și deșeuri vegetale, pe domeniul public, încălcând astfel prevederile HCL 
339/2021. 

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

în cuantum de 800 lei, pe numita B.M., din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în timp ce 
împrăștia gunoiul menajer din recipientele de colectare, aferente unui bloc de pe strada Brăilei, 
încălcând astfel prevederile legale. 

 
9. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 725 lei și 3 puncte 

de penalizare, pe numitul P.C., în vârstă de 34 ani, din Galați. Persoana în cauză a condus 
autoturismul pe strada Cristofor Columb și a staționat neregulamentar pe banda unu de circulație, 
la mai puțin de 25 m de intersecția cu strada Cicero, îngreunând astfel fluența traficului rutier în 
zonă. 

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

amendă în valoare de 700 lei, pe A.S.G., în vârstă de 37 ani, din Galați. Susnumitul a condus 
autoturismul și a parcat voluntar pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, marcat și 
semnalizat corespunzător, aferent unui bloc de pe strada Brăilei. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră l-au sancționat contravențional, 

cu amendă în valoare de 700 lei, pe numitul C.G., din Galați. Persoana în cauză a circulat cu 
autoturismul, pe trotuarul aferent unui bloc de pe strada Brăilei, încălcând astfel prevederile 
HCL 339/2021. 

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

amendă în valoare de  700 lei, în conformitate cu prevederile HCL 339/2021, pe numitul C.P., 
din Galați. Persoana în cauză a parcat voluntar autoturismul, pe spațiul verde aferent unui bloc 
de pe strada Domnească.   

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

numitul C.S.M., în vârstă de 23 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată pe strada 
Fraternității din Galați, în timp ce efectua curse în regim de taxi cu autoturismul, iar la controlul 
documentelor acesta nu a putut face dovada deținerii atestatului profesional necesar desfășurării 
unei astfel de activități. 

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

valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe D.C.I, în vârstă de 24 ani, din Galați. Susnumitul 
a circulat cu autoturismul pe strada Alexandru cel Bun, dinspre strada Radu Negru spre strada 
Prundului, nerespectând semnificația indicatorului ”Accesul interzis”, îngreunând astfel traficul 
rutier în zonă. 

 
 
 
 
 


