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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicat referitor la activități curente: polițiștii de la Serviciul Grupuri

Infracționale  Violente  au  pus  în  aplicare  un  mandat  de  percheziție

domiciliară,  în  municipiul  București,  într-un  dosar  penal  în  care  sunt

efectuate  cercetări  sub  aspectul  săvârșirii  infracțiunilor  de  lipsire  de

libertate și tulburarea ordinii și liniștii publice; punerea în aplicare a trei

mandate de percheziție domiciliară și a 14 mandate de aducere, într-un

dosar  privind  săvârșirea  infracțiunii  de  evaziune  fiscală;  se  solicită

sprijinul populației în vederea depistării unei minore în vârstă de 15 ani,

care a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 3 și nu a mai revenit

până în prezent; depistarea unui bărbat, bănuit de săvârșirea infracțiunii

de agresiune sexuală; se solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării

unei minore în vârstă de 16 ani care a plecat de la o adresă din Sectorul

3  și  nu  a  revenit  până  în  prezent  la  domiciliu;  se  solicită  sprijinul

cetățenilor în vederea depistării unei femei în vârstă de 72 de ani care, la

data  de  28  septembrie  a.c.  a  plecat  de  la  adresa  de  domiciliu  din

Sectorul 2 și nu a mai revenit până în prezent. 

Facebook
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29-01.10.2022 Postări  referitoare  la  campaniile  de  educație  rutieră

desfășurate  în  școli  și  pe  platformele  de  social  media,  precum  și  a

campaniilor antidrog.

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

01.10.2022  Comunicat privind măsurile luate de Jandarmeria Capitalei,

alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru asigurarea unui

climat de siguranță, respectiv pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și

protecției participanților la adunările publice preconizate a se desfășura

în data de 02 octombrie a.c.

3. INSPECTORATUL  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ  "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

26-30.09.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 2301 situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

27.09.2022  Postare referitoare la intervenția salvatoare a domnului plt.

adj. Drăghiceanu Șerban Mihai, din cadrul Detașamentului Mihai Vodă,

aflat  în  timpul  liber,  care  a  fost  martorul  unui  accident  rutier  între  o

autoutilitară și o autocisternă. 
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Facebook

28.09.2022  Postare  referitoare  la  acțiunile  care  vizează  prevenirea  și

combaterea  faptelor  antisociale  desfășurate  cu  precădere  în  Centrul

Vechi; depistarea unei persoane care avea asupra sa materii vegetale

asemănătoare  canabisului  și  o  lingură  confecționată  artizanal  folosită

pentru prepararea și consumul acestora și predarea acesteia ofițerilor din

cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității. 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

29.09.2022  Comunicat  referitor  la  încheierea  unui  Acord-cadru  de

colaborare și a Planului de Acțiune în domeniul combaterii și prevenirii

consumului de droguri la nivelul Capitalei. 

Urmare a organizării  Colegiului  Prefectural  se  solicită  Primarului

General și Primarilor de Sector să ia toate măsurile care se impun pentru

îmbunătățirea  calității  aerului  în  Municipiul  București,  în  acord  cu

angajamentele  asumate  de  către  autoritățile  publice  locale  pentru

protejarea populației. 
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