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29.08-04.09.2022

1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate referitoare la activitățile curente: punerea în aplicare a 13

mandate de percheziție domiciliară și a 11 mandate de aducere, emise

pe numele unor persoane, la mai multe adrese din Capitală și județele

Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Galați  și  Sibiu,  într-un dosar privind săvârșirea

infracțiunii  de  evaziune  fiscală;  punere  în  aplicare  a  unui  mandat  de

percheziție  domiciliară,  în  județul  Ilfov,  într-un  dosar  de  agresiune

sexuală; se solicită sprijinul populației în vederea depistării unei femei în

vârstă de 82 de ani care a plecat de la adresa de domiciliu din sectorul 3

și nu a mai revenit până în prezent.

Facebook

31.08.2022 Postare referitoare la salvarea unui cățel  abandonat într-o

pubelă și la identificarea și amendarea persoanei care l-a abandonat. 

Postare referitoare la campania de donare de sânge organizată în data

de 08.09.2022

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook
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31.08.2022 Postare referitoare la depistarea unui bărbat care încerca să

comercializeze droguri. 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

29.08-02.09.2022  Pompierii  au  intervenit  pentru  gestionarea  a  1001

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

01.09.2022  Postare  referitoare  la  aniversarea  a  20  de  ani  de  la

înființarea Detașamentului Special de Salvatori. 

02.09.2022 Declarația de presă privind măsurile dispuse de conducerea

MAI în contextul începerii noului an școlar.

4. DIRECȚIA DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

31.08.2022  Postare  referitoare la  depistarea unui  șofer  care a  parcat

neregulamentar; urmare a verificărilor s-a constat că avea permisul de

conducere  suspendat  și  s-au  întocmite  actele  procedurale  de  către

Brigada Rutieră în vederea continuării cercetărilor în această speță. 
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5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

30.08.2022 În ședința Colegiului Prefectural al Municipiului București s-a

decis  intensificarea  eforturilor  și  colaborarea  interinstituțională  pentru

combaterea fermă a traficului de droguri și pentru prevenirea consumului

de substanțe interzise.
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