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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  se  solicită  ajutorul

cetățenilor pentru depistarea unui tânăr care a plecat de la domiciliul din

Sectorul 3 și nu a mai revenit până în prezent; punerea în aplicare a unui

mandat de percheziție domiciliară și a unui mandat de aducere, pentru

probarea activității infracționale ale unor persoane bănuite de săvârșirea

infracțiunilor de șantaj și distrugere.

Facebook

16.08.2022 Campanie a Serviciului de Poliție Metrou pentru prevenirea și

combaterea faptelor antisociale precum și pentru depistarea persoanelor

care încalcă dispozițiile Legii nr. 143/2000.

16.08.2022 Campanie de prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării

minorilor desfășurată cu locuitorii unor centre și apartamente sociale din

Sectorul 2. 
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2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

18.08.2022  Jandarmeria Capitalei a răspuns invitației de a participa la

aniversarea  a 30 de ani  de la  înființarea Hospice Casa Speranței,  în

cadrul unui proiect unic - Pets for Hope.

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

15.08-19.08.2022  Pompierii  au  intervenit  pentru  gestionarea  a  1029

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

18.08.2022  Postări  referitoare  la  aniversarea  a  178  de  ani  de  la

înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București. 

19.08.2022 Postare referitoare la încheierea acțiunii pompierilor români

în Franța,  unde 77 de salvatori  au participat  la  misiuni  de stingere a

incendiilor în sud-vestul Franței, în condiții meteorologice deosebite. 

4.PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website și Facebook
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17.08.2022  Având  în  vedere  numeroasele  sesizări  ale  cetățenilor  și

semnalele apărute în mass-media, a fost declanșată o acțiune de control

în perimetrul lacurilor din București, Străulești și Plumbuita. 

19.08.2022 Comunicat  referitor  la  verificarea  stadiului  lucrărilor  de

consolidare  și  reabilitare  a  Pasajului  Unirii,  cu  termen  de  finalizare

începutul lunii septembrie. 
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