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              AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

 

 

COMUNICAT DIN DATA DE 25.01.2023 

 

În data de 25 ianuarie 2023 la propunerea domnului președinte Andrei Rigu și 

cu sprijinul doamnei subprefect Diana Artene, membrii Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului București au efectuat o vizită la sediul Instituției Prefectului 

Municipiului București din strada Batiște nr. 13. 

Cu acest prilej domnul prefect Toni Greblă a deschis lucrările ședinței 

menționând că instituția pe care o conduce are o colaborare foarte bună cu 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. 

În contextul evenimentului tragic din data de 21 ianuarie 2023, când o femeie a 

fost ucisă de o haită de câini fără stăpân în zona Lacul Morii, Prefectul Capitalei a 

menționat necesitatea unei colaborări mai bune între autoritățile publice locale, 

respectiv Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector, pentru a fi identificate 

cele mai bune modalități de protejare a populației. 

De asemenea, domnul prefect Toni Greblă a transmis membrilor Autorității 

rugămintea de a contribui la îmbunătățirea comunicării între autoritățile publice locale, 

astfel încât să se obțină cele mai bune rezultate pentru siguranța cetățenilor. 

Domnul președinte Andrei Rigu l-a asigurat pe domnul prefect Toni Greblă că 

va transmite Primăriei Municipiului București, Primăriilor de sector îndemnul la o 

colaborare interinstituțională mai strânsă în vederea îmbunătățirii activității acestor 

instituții pentru a identifica soluții concrete pentru combaterea acestui fenomen. 

În continuarea ședinței, doamna subprefect a prezentat raportul de activitate pe 

anul 2022 al Serviciului Strategii Guvernamentale și Servicii Publice Deconcentrate. 
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Obiectivele generale ale acestui serviciu sunt de coordonare și asigurare a 

îndeplinirii la nivelul municipiului București a obiectivelor cuprinse în programul de 

guvernare, de monitorizare a activității serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale din subordinea 

guvernului organizate la nivelul municipiului București, precum și de gestionare a 

situațiilor de urgență și menținerea ordinii publice. La nivelul serviciului în anul 2022 

au fost primite peste 1050 de petiții din partea cetățenilor municipiului București, 

principalele probleme semnalate de aceștia au vizat nemulțumiri față de modul de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice la nivelul unității/subunităților 

administrativ-teritoriale. 

Domnul președinte Andrei Rigu a mulțumit doamnei Diana Artene pentru 

prezentare și pentru organizarea acestei vizite la noul sediu al Instituției Prefectului 

Municipiului București. 

 

 


