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1. Peste 2 tone de deșeuri metalice de culoare brun-roșcată, ce părea a fi cupru, pentru care 

nu s-au putut prezenta documente de proveniență, au fost confiscate de polițiștii locali din cadrul 
Secției nr. 4. 

În timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza secției, polițiștii locali au observat o 
persoană de sex masculin, care în calitate de conducător al unei autoutilitare, staționa în dreptul 
unui centru de colectare al fierului vechi iar la vederea echipajului de poliție s-a urcat în mașină. 

Polițiștii locali au legitimat persoana în cauză, stabilind că se numește B.M., de 38 ani, din 
Galați. În urma controlului autoutilitarei, au fost găsiți saci din rafie cu deșeuri metalice de 
culoare brun-roșcată, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de 
proveniență. După ce autoturismul a fost cântărit la un operator economic, a fost dus la sediul 
Poliției Locale, unde a fost închis și asigurat de către proprietar. 

Numitul B.M. a fost condus la sediul Secției nr. 4 Poliție Locală unde au fost întocmite actele 
procedurale care, împreună cu persoana în cauză, au fost predate la Secția nr. 4 Poliție, în vederea 
continuării cercetărilor. (foto) 

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

în valoare de 6.000 lei, pe numitul N.O., în vârstă de 54 ani, din Galați. Persoana în cauză, 
aflându-se în zona Pieții Micro 17 de pe strada Galații Noi, a împiedicat în mod repetat oamenii 
legii, să legitimeze o persoană care a încălcat prevederile legale. 

 
3. 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 activitatea de comerț fără a deține autorizația 
necesară, eliberată de Primăria Municipiului Galați. Persoana juridică a fost sancționată 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.500 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
339/2021. 

 
4. În timpul activității de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a 

Mediului au constatat că, numitul F.I., ardea deșeuri (conductor electrici), în vederea recuperării 
și valorificării materialelor neferoase, într-o clădire dezafectată situată pe Șoseaua Smârdan. 
Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, în 
conformitate cu prevederile HCL 339/2021. 

 
5. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1 l-au depistat pe F.N., în vârstă de 34 ani, din județul 

Vrancea, în dreptul unei societăți comerciale de pe Faleza Inferioară, în timp ce comercializa 
obiecte de divertisment, fără a deține licență de comerț stradal. În timpul legitimării, acesta a 



 

proferat injurii și expresii jignitoare la adresa agenților constatatori, atrăgând astfel indignarea 
cetățenilor aflați în zonă. Susnumitul a fost sancționat contravențional, cu amenzi în valoare 
totală de 1.000 lei, iar marfa comercializată a fost ridicată în vederea confiscării și depusă la 
Camera Corpurilor Delicte de la sediul Poliției Locale Galați. 

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

depistat pe numitul C.M.G., în vârstă de 30, din Galați, într-un parc situat pe strada Saturn, în 
timp ce consuma semințe de floarea soarelui și arunca cojile pe domeniul public. În acest caz, 
persoana în cauză a fost sancționată contravențional, cu amendă în valoare de 800 lei, conform 
prevederilor HCL 339/2021. Și numiții N.M.G. și T.D.M., ambii în vârstă de 16 ani, din Galați, 
au fost sancționați contravențional cu amenzi, în valoare totală de 800 lei, de către polițiștii locali 
din cadrul Secției nr. 1. Cei în cauză au fost depistați în zona unui bloc de pe bulevardul Marea 
Unire, în timp ce consumau semințe de floarea soarelui și aruncau cojile pe domeniul public. 

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

cuantum de 600 lei, pe numita A.L., în vârstă de 44 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în Complex Ancora, în timp ce comercializa produse agroalimentare, fără a respecta 
condițiile și locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale. 

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

în cuantum de 500 lei, pe S.N., în vârstă de 49 ani, din Galați. Susnumitul a fost depistat în timp 
ce fuma în incinta Pieței Micro 17, provocând astfel indignarea trecătorilor. 

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

în cuantum de 500 lei, pe numitul L.A.M., în vârstă de 41 ani, din Galați. Persoana în cauză a 
fost depistată în dreptul unei societăți comerciale de pe strada Constructorilor, în timp ce 
consuma băuturi alcoolice, în loc public neautorizat, încălcând astfel prevederile legale. 

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

valoare de 500 lei, pe numitul J.A., în vârstă de 32 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost 
depistată în spatele unui bloc de pe strada Costache Conachi, în timp ce gătea (grătar) pe 
domeniul public, provocând astfel indignarea locatarilor din zonă. 

 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 5 i-au sancționat contravențional, cu amenzi în 

valoare totală de 400 lei, pe numiții S.M. și J.A., ambii din Galați. Persoanele în cauză au fost 
depistate în Piața Centrală, în timp ce tulburau ordinea și liniștea publică prin țipete și larmă, 
proferând cuvinte și expresii jignitoare, provocând astfel indignarea cetățenilor din zonă. 

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

cu amendă în valoare de 290 lei și 2 puncte de penalizare, pe numitul B.V.I., în vârstă de 38 ani, 
din Galați. Persoana în cauză a condus autoturismul și a oprit voluntar pe banda unu de circulație 
a străzii Traian, în dreptul unei societăți comerciale, în zona de acțiune a indicatorului 
rutier ”Oprirea interzisă”. 

 


