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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate referitoare la activitățile curente: punerea în aplicare a două

mandate de percheziție, în Capitală, la domiciliul unor persoane, față de

care  sunt  efectuate  cercetări  sub  aspectul  săvârșirii  infracțiunii  de

înșelăciune;  punerea  în  aplicare  a  26  de  mandate  de  percheziție

domiciliară, în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți și 4 mandate

de aducere, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul

săvârșirii  infracțiunilor  de  delapidare  și  spălarea  banilor;  se  solicită

sprijinul cetățenilor în vederea depistării unui tânăr în vârstă de 24 de ani

care la data de 07 octombrie a plecat de la o adresă din sectorul 2 și nu

a  mai  revenit  până  în  prezent;  punerea  în  aplicare  a  5  mandate  de

aducere,  în  București,  într-un  dosar  penal  în  care  sunt  efectuate

cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată; polițiștii

din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au prins

în  flagrant  delict  3  bărbați  bănuiți  de  săvârșirea  infracțiunilor  de  fals

privind identitatea și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

Facebook

12.10.2022  Postare  referitoare  la  demascarea  a  doi  tineri  pentru

săvârșirea de înșelăciune – prejudiciu 75.000 de euro. 
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2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

16.10.2022  Jandarmeria  Capitalei  a  participat  la  organizarea

evenimentului ce a marcat Centenarul încoronării Regelui Ferdinand I și

a Reginei Maria de la Alba Iulia. Caii Jandarmeriei, detașament istoric

înființat  de  regalitate,  Garda  de  Onoare  a  Jandarmeriei,  jandarmi

îmbrăcați  în  uniformele  specifice  anului  1918,  dar  și  Muzica  Militară

Reprezentativă a Jandarmeriei Române, toți au fost prezenți în cetatea

Alba Iulia pentru a marca cei 100 de ani de la încoronarea primului rege

al românilor. 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

10-16.10.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1809 situații

de urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, salvare

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

11.10.2022  Postare referitoare la incendiul produs în Șoseaua Nordului;

după  stingerea  incendiului  la  caz  vor  rămâne  în  supraveghere  două

autospeciale de stingere.

13.10.2022  Postare  referitoare  la  incendiul  produs  la  spațiile  de

depozitare din localitatea Voluntari, suprafața afectată de incendiu fiind

de aproximativ 5000 mp; redimensionarea dispozitivului de intervenție,
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au rămas 10 autospeciale de stingere pentru continuarea acțiunilor de

gestionare a situației de urgență.

14.10.2022 Pompierii ISU B-IF au participat cu un modul de pompare de

mare capacitate la exercițiul  internațional  organizat  de EU MODEX la

Sibiu, pentru testarea capacității de intervenție în cazul producerii unor

inundații  cu consecințe deosebite. Pentru gestionarea situațiilor tactice

se  lucrează  atât  individual,  cât  și  în  cooperare  cu  celelalte  echipe

internaționale; la acest exercițiu au participat șapte echipe din patru țări.

4. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

11.10.2022 Prefectul Municipiului București, domnul Toni Greblă a făcut

apel la factorii decizionali din cadrul autorităților publice să colaboreze cu

mediul  de  afaceri,  în  beneficiul  cetățenilor  și  pentru  dezvoltarea

urbanismului din Capitală.
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