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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate referitoare la activitățile curente: reținerea a două persoane

față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor

de înșelăciune și  complicitate la  înșelăciune,  prejudiciul  în valoare de

45.200 lei fiind recuperat integral;  punerea în aplicare a trei mandate de

percheziție într-un dosar privind săvârșirea mai multor infracțiuni de furt

din societăți comerciale și din locuințe; punere în aplicare a 10 mandate

de percheziție domiciliară și a 19 mandate de aducere emise pe numele

unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, punere

în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o

marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, fals și uz de fals;

punere  în  aplicare  a  trei  mandate  de  percheziție  domiciliară  și  patru

mandate de aducere pe numele unor persoane bănuite de furtul  unui

autoturism, din sectorul 2; 

Facebook

10.08.2022 Postare referitoare la salvarea a doi căței de către polițiștii de

la Serviciul pentru Protecția Animalelor cu ajutorul unor cetățeni iubitori

de animale.

11.08.2022  Postare  referitoare  la  activitățile  desfășurate  la  școala  de

vară  a  unei  parohii  din  sectorul  2,  caravana  de  educație  rutieră  și

prezentarea echipamentelor de polițist.
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12.08.2022 Postare referitoare la reținerea a nouă persoane într-un caz

de înșelăciune prin vânzarea de telefoane mobile prin intermediul unui

site de anunțuri, prejudiciul fiind de aproximativ 250.000 lei. 

13.08.2022  “Misiunea  Zero  Copii  neasigurați  în  mașină”  –  Campanie

națională de conștientizare în rândul părinților, cu privire la importanța

folosirii sistemelor de siguranță pentru copii, în timpul deplasărilor rutiere.

  

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

11.08.2022  Comunicat  referitor  la  măsurile  luate  de  Jandarmeria

Capitalei pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor la și de

la Arena Națională unde se va desfășura partida de fotbal între echipele

FCSB și FC DAC 1904, în cadrul Europa Conference League.

Facebook

10.08.2022 Postare referitoare la prinderea unui hoț de biciclete care a

fost recunoscut de un jandarm datorită tatuajelor.

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

08.08-12.08.2022  Pompierii  au  intervenit  pentru  gestionarea  a  1327

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.
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Facebook

12.08.2022  Comunicat  referitor  la  deschiderea  unei  noi  subunități  de

pompieri în localitatea Domnești din județul Ilfov.

4. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  LOCALĂ  ȘI  CONTROL  A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

09.08.2022 Polițiști locali aflați în misiune în Centrul Istoric, amenințați cu

cuțitul; suspectul a fost preluat de polițiștii Secției de Poliție Centrul Vechi

în vederea continuării  cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de

ultraj.

12.08.2022 Polițiștii locali au identificat și sancționat persoane care nu

respectau  normele  de  asigurare  a  condițiilor  de  viață  și  bunăstare  a

animalelor de companie. 
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