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1. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 6.000 de 
lei, pe numitul T.G. de 55 ani, din Galați, care i-a împiedicat în mod repetat, pe 
oamenii legii să-și îndeplinească obligațiile de serviciu, privind legitimarea unei 
persoane, care a refuzat în repetate rânduri să-și decline identitatea, în Piața Micro 17. 
 
2. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, i-au sancționat contravențional, cu amendă 
în valoare de 3.000 lei, fiecare, pe numiții F.F., de 19 ani și U.F.E., în vârstă de 32 
ani, ambii din Galați. Cei în cauză au fost depistați în zona unui bloc, de pe strada 
Domnească, în timp ce tulburau ordinea și liniștea publică prin strigăte și larmă, iar 
la cererea oamenilor legii, au refuzat să se legitimeze proferând injurii și expresii 
jignitoare la adresa acestora. 
 
3. Polițiștii locali au sancționat-o contravențional cu amendă în valoare de 600 lei, pe 
numita Ș.M.V., de 35 ani, din Galați. Persoana în cauză a fost depistată în parcarea 
din zona Pieței Micro 19, comercializând produse agroalimentare, fără a îndeplini 
condițiile prevăzute de lege. 
 
4. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 3, l-au sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 725 lei și 3 puncte de penalizare pe A.I., în vârstă de 25 ani, din Galați. 
Susnumitul condus autoturismul pe strada Galații Noi și a staționat voluntar pe 
contrasens, la intersecția cu strada Barboși, îngreunând traficul rutier. 
 
5. Polițiștii locali din cadrul echipajului de intervenție rapidă, i-au sancționat 
contravențional cu amenzi în cuantum de 2.400 lei, pe numiții S.C., de 21 ani, T.D. 
de 19 ani și P.E.C. de 19, toți din Galați. Cei trei au fost depistați aruncând resturi de 
la țigări în pasajul subteran de pe strada Domnească (Romarta). 
 
6. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 2, l-au depistat pe Aleea Comerțului din Piața 
M39A, pe numitul S.G., din Galati, în timp ce comercializa brânză din portbagajul 
unui autoturism, fara a deține licență pentru comerț stradal, eliberata de Primaria 
Municipiului Galați. Cel în cauză a fost sancționat contravențional, cu amendă în 



 

valoare de 600 lei. Sancțiune în sumă de 2.000 de lei, a primit și numitul Ș.S., în vârstă 
de 35 de ani. Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii locali din cadrul Secției 
nr. 3, în timp ce comercializa tot brânză, pe strada Strungarilor, fără a îndeplini 
condițiile prevăzute de lege. 
 
7. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, l-au sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 600 lei, pe numitul D.S., de 36 ani, din 
Galați. Cel în cauză a fost depistat în timp ce comercializa fructe în zona unui bloc, 
de pe strada Bahluiului, în alte locuri decât cele autorizate. 
 
8. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, l-au sancționat 
contravențional cu amendă în valoare de 435 lei și 2 puncte de penalizare, conform 
prevederilor OUG 195/2002, pe numitul G.A.M., de 29 ani, din Galați. Conducătorul 
auto a condus autoturismul pe strada Traian și a oprit în zona de acțiune a indicatorului 
rutier ,,Oprirea interzisă”, îngreunând traficul rutier. 
 
9. Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Locală, l-au sancționat contravențional cu 
amendă în cuantum de 700 lei, pe numitul S.E., în vârstă de 19 ani, din comuna 
Grivița, județul Galați, care a parcat voluntar autoturismul, pe spațiul verde de pe 
strada Elena Doamna. 
 
10. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au sancționat-o 
contravențional cu amendă în cuantum de 580 lei și 3 punce penalizare, pe numita 
B.A.E., de 37 ani, din municipiul Buzău. Persoana în cauză a staționat voluntar cu 
autoturismul, pe Bulevardul Marea Unire, aproape de intersecția cu strada Prelungirea 
Traian, în zona de acțiune a indicatorului rutier ,,Oprirea interzisă”, îngreunând 
traficul rutier. 
 
11. Polițiștii locali din cadrul Secției nr. 1, l-au sancționat contravențional cu amendă 
totală în cuantum de 1.000 lei, pe C.V., de 31 ani, din Galați. Susnumitul a fost 
depistat în zona Restaurantului ,,Libertatea”, de pe Faleza Inferioara, în timp ce 
comercializa diferite jucării, fără indeplinirea conditiilor legale. În momentul 
legitimării a adresat cuvinte și expresii jignitoare agenților constatatori, provocând 
indignarea cetatenilor din zona. Ca măsură complementară s-a dispus și ridicarea, în 
vederea confiscarii, a mai multor bunuri.  
De asemenea, polițiștii locali din cadrul Secției nr.5, l-au depistat în Grădina Publică, 
tot pe numitul C.V., care avea spre vânzare baloane și jucării luminoase, fără a deține 
licență de comerț. A fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 600 lei. 
 
12. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 700 lei, 
pe D.R., în vârstă de 26 ani, din Galați. Susnumitul a condus autoturismul și a staționat 
voluntar pe un loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitati, marcat și semnalizat 
corespunzător, pe strada Domnească. 
 
 


