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1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Website  

20.01.2023 

Comunicat referitor la punerea în aplicare a 2 mandate de percheziție 

domiciliară, în municipiul București și județul Prahova, în vederea 

depistării unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de violare a vieții 

private. În fapt, acesta ar fi montat dispozitive electronice audio-video, în 

interiorul unei clinici medicale, din Sectorul 2. 

18.01.2023 

Poliția Capitalei a fost sesizată și solicită sprijin în vederea depistării unui 

bărbat care, la data de 16 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul din 

Sectorul 6 și nu a revenit până în prezent. Persoana dispărută se numește 

MIHIOTIS ADRIAN VIOREL, este în vârstă de 58 de ani. 

17.01.2023 

 La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale Sector 1, sub 

supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 

1,  au pus în aplicare un mandat de percheziție, în Capitală, la 



domiciliul unui bărbat, față de care sunt efectuate cercetări sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și uzurparea de 

calități oficiale; 

 La data de 16 ianuarie 2023, în urma schimbului de date și informații 

cu autoritățile din Italia, a fost depistat un bărbat, urmărit 

internațional, căutat în baza unui mandat european de arestare.  

 

Facebook 

21.01.2023 

Polițiști din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au salvat un 

câine care era ținut fără hrană, apă, fără îngrijire și atenție.  

 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 

Website 

20.01.2023 

 

Comunicat referitor la măsurile dispuse de Jandarmeria Capitalei pentru 

desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a partidei de fotbal 

dintre echipele FC Rapid București și Sepsi Sfântu Gheorghe, în cadrul 

Superligii care se va desfășura în data de 20.01.2023, orele 20:00. 

 



Facebook 

21.01.2023 

 

În cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București s-au 

desfășurat activități de pregătire conduse de instructori în acordarea 

primului ajutor calificat, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență București-Ilfov. Au fost prezentate aspecte teoretice și practic-

aplicative, dar și diferite tehnici de bază în acordarea primului ajutor în 

situații probabile, pe care jandarmii le pot întâlni pe timpul executării 

misiunilor specifice Jandarmeriei Capitalei. 

 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

16-22.01.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.279 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-au 

efectuat 25 controale de prevenire și au fost aplicate 130 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 113.000 lei. 

 

 

 

 



4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

21.01.2023 

De la începutul anului polițiștii locali ai DGPLCMB au constatat 1.729 de 

situații de nerespectare a regulilor de circulație referitoare la 

oprirea/staționarea voluntară a autovehiculelor. 852 de conducători auto 

au fost sancționați contravențional iar 877 de proprietari de autoturisme 

au fost notificați în vederea comunicării datelor de identificare ale 

conducătorilor auto care au încălcat OUG 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice. Valoarea totală a amenzilor a fost de 250.951 lei. 

 

5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

20.01.2023 

Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului București a avizat favorabil 

vineri, 20.01.2023, propunerea ca spațiul din fața Ateneului Român să 

poarte denumirea “Grădina Mariana Nicolesco”. Demersurile în acest 

sens au fost demarate de prefectul Toni Greblă, având în vedere faptul că 

istoricul de artă și criticul Radu Varia, soțul regretatei soprane Mariana 

Nicolesco, una dintre marile voci ale lumii, s-a adresat Instituției 

Prefectului – Municipiul București și a solicitat sprijin în vederea atribuirii 

numelui celebrei artiste unui spațiu din Capitală. Totodată, propunerea a 

fost susținută de academicianul Ioan – Aurel Pop, președintele Academiei 



Române. În exercitarea atribuțiilor ce revin Prefectului în conformitate cu 

actele normative în vigoare, Prefectura Municipiului București a solicitat 

Consiliului General al Municipiului București (CGMB) și Primarului 

General să sprijine aceste acțiuni întreprinse în memoria regretatei artiste 

și să analizeze oportunitatea adoptării unei Hotărâri a CGMB prin care să 

fie atribuit numele sopranei Mariana Nicolesco parcului din fața Ateneului 

Român. 

19.01.2023 

Prefectul Capitalei, domnul Toni Greblă a participat, joi, 19.01.2023, la 

prezentarea bilanțului pe anul trecut al Brigăzii Rutiere București. 


