
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

PROIECT

din 04.09.2019

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3

pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.615390/CP/03.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr.614402/03.09.2019 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
Adresa nr.614427/03.09.2019 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală;

în conformitate cu prevederile:
- Art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Art. 24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; aprobat prin HG 

nr. 1332/2010;
- Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea metodologiei 

de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;
- HCLS 3 nr.214/16.04.2019 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei 

Locale Sector 3 pentru anul 2019
Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
Avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică acordat în şedinţa din 03.09.2019; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit.l) şi lit.n) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 214/16.04.2019 privind 
aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2019 se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Generală de Poliţie Locală, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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CABINET PRIMAR
PRIMĂRIA

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I3

TELEFON {004 OH) 318 03 5>3 - a8 FAX (004 021) 33S 03 <■ ; E-MAIL cabirtetpflmar Jtprimariej.ro
Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al

Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2019

Cadrul general privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică, îl reprezintă Legea 
nr. 155/2010 -  legea poliţiei locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind 
aprobarea Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 
ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale.

Potrivit Ordinul nr. 92/2011, Planul de ordine şi siguranţa publică este document operativ de 
lucru prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea ordinii 
şi siguranţei publice pe teritoriul unei unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale în cooperare cu 
celelalte structuri cu atribuţii pe linie de ordine publică.

La elaborarea Planului de ordine şi siguranţă publică se au în vedere aspectele ce privesc 
amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, 
manifestările tradiţionale periodice, starea infracţională şi contravenţională înregistrată în anul 
anterior, precum si modul de organizare şi concepţia de acţiune a efectivelor Poliţiei Locale Sector 3 
pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forţe 
din cadrul structurilor de ordine publică, în scopul prevenirii şt combaterii fenomenului infracţional 
care afectează siguranţa cetăţenilor şi imaginea sectorului.

Ţinând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, ce a elaborat Planul de 
ordine şi siguranţă publică al Sectorului 3 pentru anul 2019 şi urmează să fie supus spre aprobare 
autorităţii deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare 
a acestuia se înaintează Poliţiei Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al 
acţiunilor desfăşurate în colaborare cu Poliţia Locală Sector 3, cu scopul menţinerii ordinii şi siguranţei 
publice, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de către toate structurile cu atribuţii în domeniul 
de referinţă.

Luând în considerare cele prezentate precum şi de raportul de specialitate 
nr.614402/03.09.2019 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi având în vedere faptul că Planul de 
Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3 a fost avizat de Comisia Locală de Ordine Publică,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

am iniţiat proiectul de hotărâre pe car Local al Sectorului 3.

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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N r.614402/03.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în 
baza căruia se organizează anual activitatea şi se materializează concepţia de acţiune a 
efectivelor Poliţiei Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul 
Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forţe din cadrul structurilor de ordine publică, sub 
autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional 
care afectează siguranţa cetăţenilor şi imaginea sectorului.

Procedurile şi cadrul general privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică, îl 
reprezintă Legea nr. 155/2010 -  legea poliţiei locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 
locale şi Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de ordine şi siguranţă publică al politiei locale.

în acest sens, metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică ai 
poliţiei locale precizează că acest document operativ de lucru se elaborează până la data de 15 
aprilie a fiecărui an sau ori de câte ori survin modificări în evoluţia situaţiei operative, ori cu 
privire la efectivele de poliţie locală participante la activităţile de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice.

Conform prevederilor art.29, pct.(l), litc) din Legea nr.155/2010 -legea poliţiei locale 
şi art.3 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011, Comisia Locală de 
Ordine Publică elaborează planul de ordine şi siguranţă publică ce va fi supus aprobării 
autorităţii deliberative a unităţii administrative-teritoriale.

La elaborarea planului se au în vedere , în mod obligatoriu, concepţia şi modurile de 
acţiune stabilite prin Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică elaborate la nivelul 
Sectorului 3, datele principale de interes operativ puse la dispoziţie de către reprezentantul 
structurii teritoriale a Poliţiei Sectorului 3 în Comisia Locală de Ordine Publică, propunând 
totodată modul de organizare a zonelor de siguranţă publică, Iocurile/perimetrele de acţiune şi 
zonele de patrulare.

Europene 2016/(j79”în
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile
prevăzute tn Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Ţinând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, cea care a elaborat 
Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 3 pentru anul 2019, urmând să fie supus 
spre aprobare autorităţii deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea 
Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliţiei Sectorului 3, în vederea 
asigurării unui management integrat al acţiunilor desfăşurate în colaborare cu Poliţia Locală 
Sector 3, cu scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii de către toate structurile cu atribuţii în domeniul de referinţă.

Deasemenea, Poliţia Locală Sector 3 în colaborare cu Poliţia Sectorului 3 şi alte forţe 
cu atribuţii pe linie de ordine publică, asigură măsurile poliţieneşti necesare pentru 
desfăşurarea evenimentelor social -  economice, politice, cultural -  sportive şi religioase în 
condiţii normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale şi a evenimentelor negative ce pot 
apărea pe timpul acestora.

Având în vedere faptul că proiectul de modificare a Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Poliţiei Locale Sector 3, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică în şedinţa 
din data de 03.09.2019, respectă prevederile legale şi structura impusă prin Ordinul 
nr.92/2011 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, propunem spre analiză şi promovare un 
proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2019. .

DIRECTOR GENERAL
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APROB,
PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

PLANUL

DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

AL POLIŢIEI LOCALE SECTOR 3 

-ANUL 2019-

-Bateferlnrnneavoastră personale iunt-prriticraic de-Primăria Sectorului 3 în •conformitate cu RcgBtfimcnttîl b'niumrl-njropciii: 2016/679 în
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.priniane3.r0
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CONSIDERAŢII GENERALE

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerinţă esenţială a stabilităţii interne care 

garantează asigurarea condiţiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, 

asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activităţi specifice 

forţelor de ordine publică, ce reprezintă autorităţi care deţin competenţe şi atribuţii în materie 

şi cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Cadrul general şi procedurile privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică, 

îl reprezintă Legea nr. 155/2010 -  legea poliţiei locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale şi Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale.

Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în 

baza căruia se organizează anual activitatea şi se materializează concepţia de acţiune a 

efectivelor Poliţiei Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul 

Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forţe din cadrul structurilor de ordine publică, sub 

autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional 

care afectează siguranţa cetăţenilor şi imaginea sectorului.

CADRU LEGISLATIV

Direcţia Generală de Poliţie Locală îşi desfăşoară activitatea în mod direct şi 
nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primăriei Sectorului 3, având ca principal scop 
îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică, plan ce are ca 
obiective fundamentale creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor 
contravenţionale şi infracţionale, a criminalităţii şi a inffacţionalităţii stradale.

Principalele acte normative în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi exercită 
atribuţiile poliţiştii locali, sunt următoarele:
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> Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliţiei Locale;

> Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

> Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările 
şi completările ulterioare;

y  Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;

> Legea nr. 161/2013 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei;

>  Legea nr. 295/2004 -  privind Regimul armelor şi muniţiei;

> Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, actualizată;

> Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 -  privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

II. Leeislatie specifică activităţii de asigurare si menţinere a ordinii publice:

> Legea nr.61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

> Legea nr.60/1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

> Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 

metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale;

> Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului 

Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea 

siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

> Hotărârea Guvernului nr. 779/2015, pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi 

siguranţă publică 2015-2020;

> Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale;

> Hotărârea Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor 

de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;

> Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 -  privind circulaţia drumurile 

publice;
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CAPITOLUL I

SITUAŢIA OPERATIVĂ

l.TERITORIUL

a) Aşezare geografică a teritoriului de competenţă:

Sectorul 3 este situat în partea de Nord -  Est a Municipiului Bucureşti, având o 

suprafaţă de 34 km2 şi cuprinde cartierele „Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în 

care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele Piaţa Alba Iulia, Bdul. 

Decebal, Bdul. I.C.Brătianu, Bdul. Comeliu Coposu, Calea Călăraşilor, Bdul Carol I, Bdul. 

Burebista, Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudeşti, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil 

Ressu, str. Fizicienilor, Bdul. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucreţiu Pătrăşcanu.

b) Sectoare învecinate:

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti se învecinează:

- la Nord cu Sectorul 2 - delimitat prin Calea Călăraşilor şi Bdul. Basarabiei, 

la Est cu Judeţul Ilfov -  delimitat de str. Drumuri între Tarlale.

- la Sud cu Sectorul 4 -  delimitat de Splaiul Unirii.

- la Vest cu Sectoarele 5 şi 1 -  delimitat prin Bdul. Regina Elisabeta, Calea 

Victoriei, B-dul Carol I.

c) Suprafaţa şi configuraţia terenului:

- 34 Km2 - suprafaţă parţial împădurită, în zona parcurilor „A.I.Cuza”, „Titan”, 

„Titanii”, „Pantelimon”etc.

d) Organizarea administrativ-teritorială:

- Pe raza Sectorului 3 se află un număr de 659 străzi şi 790 alei între blocuri, aflate în 

administrarea Primăriei Sectorului, precum şi 76 bulevarde şi artere mari de circulaţie aflate 

în administrarea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti. Cele mai importante artere 

aflate pe raza Sectorului 3 sunt: B-dul Unirii, B-dul I.C.Brătianu, B-dul Carol I, B-dul 

Comeliu Coposu, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei, Splaiul Unirii, B-dul Decebal, B- 

dul Burebista, B-dul Camil Ressu, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabiei, Şos. Mihai 

Bravu, B-dul Ni ’ ‘ "  1 1 ' ~ecembrie 1918, B-dul Octavian Goga, B-dul

Energiticienilor, ’.Liviu Rebreanu, str.Baba Novac.
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e) Dispunerea autorităţilor/instituţiilor publice locale pe raza Sectorului 3:

- Primăria Sectorului 3- Calea Dudeşti nr. 191;

- Direcţia Generală de Poliţie Locală -  str. Ion Ţuculescu nr.42;

- D.G.I.T.L. Sf. Vineri -  str. Sf. Vineri nr. 32;

- D.G.I.T.L. Câmpia Libertăţii -  str. Câmpia Libertăţii nr. 36;

- D.G.I.T.L. Lucreţiu Pătrăşcanu -  str. Lucreţiu Pătrăscanu nr. 3-5;

- D.G.A.S.P.C. Sector 3 -  str.Parfumului nr.2-4;

- D.G.A.S.P.C Sector 3 - bd 1 Decembrie 1918 nr 12-14

- Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3- str. Ion Ţuculescu nr.42;

f) Regim climateric:

climă temperat-continentală;
- temperaturi cuprinse între următoarele valori: iama între -20°C şi 10°C iar vara 

între 15°C şi 40°C;
g) Reţele hidrografice:

- râul Dâmboviţa la limita cu sectorul 4;
- lacul Pantelimon, situat la limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est;
- lacul I.O.R., situat în mijlocul Sectorului 3;

h) Căi de comunicaţie:

- rutiere - un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai 
importante artere fiind: Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd. 
Comeliu Coposu, Bd. Unirii, Splaiul Independenţei, Bd.Regina Elisabeta, Bd. 
Decebal, Bd. Burebista, Bd. Camil Ressu, Bd.Th. Pallady -  Autostrada A2, B-dul 
Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Şos. Mihai Bravu.

- feroviare -  în zona de nord-est a sectorului sunt amplasate gările Titan 1 şi Titan 
2, iar prin reţeaua de cale ferată se face legătura între Bucureşti şi jud. Călăraşi;

i) Zone de agrement:

- parcurile A.I.Cuza, Titan, Titanii, Pantelimon, etc.
- Mall Vitan;
- Stadionul Olimpia;
- Sala de sport Apollo;
- Zona Centrului Istoric.
- Mall Park Lake.
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j) Unităţi de învăţământ
Pe raza teritorială a Sectorului 3, se află o reţea de unităţi de învăţământ 

preuniversitar, formată din 18 licee şi colegii, 40 şcoli generale, 70 grădiniţe, 1 şcoală de 
muzică, 1 şcoală specială şi 3 unităţi de învăţământ superior precum Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Spiru Haret, Universitatea Hyperion.

k) Obiective economice, de cultură şi alte obiective de interes public

Pe zona Sectorului 3 se găsesc importante edificii ale unor instituţii de cultură şi artă 
(Teatrul de Comedie, Muzeul de Istorie a României, Muzeul Municipiului Bucureşti, Centrul 
Istoric,etc.), de afaceri (sedii ale băncilor comerciale, BNR, Camera de Comerţ şi Industrie, 
etc.), complexe comerciale (Magazinele Unirea, Cocor, Bucureşti, Titan, Mall Vitan, Mall 
Park Lake, Auchan, Kaufland, Carrefour), 57 lăcaşe de cult, cinematografele Gloria şi 
ProCinema, 5 spitale/policlinici şi 18 pieţe agroalimentare.

De asemenea, au sediul pe teritoriul Sectorului 3 organe ale administraţiei publice 

locale şi centrale precum, Ministerul Agriculturii, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, sediul Brigăzii Rutiere, Agenţia 

Naţională Antidrog, etc.), dar şi obiective unde îşi desfăşoară activitatea sau locuiesc cetăţenii 

străini (Ambasada Cehiei din str. Ion Ghica, reşedinţa Ambasadorului Armeniei din str. 

Caloteşti), obiective ce impun supravegherea atentă în vederea prevenirii actelor teroriste.

2. POPULAŢIA

a) Numărul populaţiei:

Conform adresei Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 3, cu nr. 250 din 
14.02.2018, situaţia statistică a persoanelor cu domiciliul/reşedinţa pe raza Sectorului 3, în 
funcţie de sex şi grupe de vârstă, se prezintă astfel:

- număr persoane cu domiciliu pe raza Sectorului 3 -  509.489

- număr persoane cu reşedinţă valabilă pe raza Sectorului 3 - 5.509

- persoane de sex masculin -  245.983

* persoane de sex feminin -  263.506

* persoane cu vârsta între 0 -18 ani -  81.000

- persoane cu vârsta între 18 -  50 ani - 254.290

* persoane cu vârstă peste 50 ani -  174.199
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b) Fluctuaţia populaţiei:

Teritoriul sectorului este tranzitat zilnic de aproximativ 400.000 de navetişti care se 
deplasează în zonele limitrofe şi zona centrală, către marile centre comerciale, centrul istoric, 
gările Titan 1 si Titan 2 şi staţiile de metrou.

Zone tranzitate:

- Centrul Istoric, centre comerciale, gările, zone industriale (Faur, Republica, Policolor), 
zona târgului Vitan;

- Artere de legătură către Autostrada A2, şoseaua de centură a Bucureştiului.

3. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE. POLITICE SI RELIGIOASE

Pe teritoriul Sectorului 3 se desfăşoară manifestări publice legate de evenimente 
stabilite la nivel naţional, manifestări tradiţional -  religioase precum şi manifestări periodice, 
organizate pe plan local.

Sărbători naţionale:

o 1-2 ianuarie - Anul Nou;
o 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - Unirea Principatelor Române 

Moldova şi Ţara Românească, formarea statului naţional modem român 
(1859);

o 1 mai - Ziua Internaţională a Muncii; 
o 9 mai - Ziua Europei; 
o 1 iunie - Ziua Copilului;
o 1 decembrie - Ziua Naţională (Ziua Marii Uniri) - Sărbătorirea desăvârşirii 

Unităţii Naţionale; Unirea Transilvaniei cu România, formarea României Mari 
(1918);

o 31 decembrie - Anul Nou.
o Zilele oraşului - Zilele Bucureşti ului(atestat documentare din 20 septembrie 

1459) -  zona ” Centrul Istoric ” — în perioada 19 -  21 septembrie 
o Evenimentele organizaţiilor politice, economice, culturale, asociaţiilor 

profesionale şi alte instituţii:
Ziua Transportatorului Public în data de 09.05.2018
vizita unor delegaţii străine cu ocazia activităţilor organizate la Camera de Comerţ şi 
Industrie a României.
activităţi culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;
întâlniri şi dezbateri politice la sediile partidelor politice de pe raza Sectorului 3; 
în incinta Mall Vitan, Park Lake şi Centrul Comercial Auchan Titan se organizează 
spectacole, jocuri interactive şi concursuri.

o manifestări cultural -  sportive organizate pe stadionul ArengqNaţională, în 
Parcul „Al.I.Cuza” şi Parcul „Titan”.
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- vizite ale delegaţiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Naţional de 
Istorie. Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti).

- activităţi specifice la Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Sectorului 2, Curtea de Apel 
Bucureşti şi Parchetele Judecătoriilor Sectoarelor 1 -6 .

o evenimente cultural sportive organizate de Primăria Sectorului 3 şi de ONG-uri 
în parcurile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 (Parc Coţea, Parc Titan, 
Parc AI Cuza, Par Titanii).

• Sărbători religioase:

- Evenimentele religioase la cele 54 de biserici de pe raza de competenţă ( 52 de rit 
ortodox şi 2 de rit catolic), cu ocazia Sfintelor Paşti, Naşterea Domnului, Anul Nou şi 
alte sărbători religioase.

Evenimentele mai sus -  menţionate sunt incluse în categoria celor cu un grad mediu de 
risc, pe linie de ordine publică.

Poliţia Locală Sector 3 în colaborare cu Poliţia Sectorului 3 şi alte forţe cu atribuţii pe 
linie de ordine publică, asigură măsurile poliţieneşti necesare pentru desfăşurarea 
evenimentelor social -  economice, politice, cultural -  sportive şi religioase în condiţii 
normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale şi a evenimentelor negative ce pot apărea pe 
timpul acestora. Aceste măsuri sunt prevăzute în planurile de măsuri/acţiune întocmite la 
nivelul Poliţiei Locale Sector 3.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ 

ORGANIZAREA DISPOZITIVELOR

în scopul menţinerii stării de legalitate, a ordinii publice, prevenirii şi combaterii 
fenomenelor stradale care atentează la siguranţa cetăţenilor, Direcţia Generală de Poliţie 
Locală a fost reorganizată prin HCLS3 nr.255/24.04.2019, cu intrarea în vigoare la data de 
01.07.2019, având următoarele structuri operative:

> Direcţia Ordine Publică şi Control, având în componenţă:
• Serviciul Zona 1. cu delimitare zonală Calea Victoriei -  Calea 

Călăraşilor -  Splaiul Unirii -  Str. Fizicienilor -  Bd. Camil Ressu -  Str. 
Liviu Rebreanu -  Câmpia Libertăţii -  Bd. Basarabia şi care are în 
subordine:

Biroul 1 cu delimitare zonală: Bd. Octavian Goga -  Calea Dudeşti -  Bd. Camil Ressu -  
Str. Fizicienilor -  Str. Cornul Luncii -  Splaiul Unirii.
Biroul 2 cu delimitare zonală: Bd. Octavian Goga -  Calea Dudeşti -  Bd. Camil Ressu -  
Str. Liviu Rebreanu -  Str. Câmpia Libertăţii -  Bd. Basarabia -  Calea Călăraşilor -  Bd. 
Hristo Botev -  Bd.Carol -  Bd. Regina Elisabetâ -  Calea Victoriei -  Splaiul 
Independenţei -  Str. Halelor.
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• Serviciul Zona 2. cu delimitare zonală Câmpia Libertăţii -  Str. Liviu 
Rebreanu -  Bd. Camil Ressu- Str. Fizicienilor -  Str. Cornul Luncii- 
Splaiul Unirii -  Drumul între Tarlale -  Şos.Gării Căţelu -  Şos. Dudeşti- 
Pantelimon -Bd. Basarabia şi care are în sbubordine 

Biroul 3 cu delimitare zonală: Str. Câmpia Libertăţii -  Bd. Basarabia -  Şos.Dudeşti- 
Pantelimon -  Şos. Gării Căţelu -  Drumul între Tarlale -  Str. Gheţu Anghel -  Str. 
Brăţării -  Bd. 1 Decembrie 1918 -  Str. Postăvarului -  Bd. Nicolae Grigorescu -  Str. 
Liviu Rebreanu -  Câmpia Libertăţii
Biroul 4 cu delimitare zonală: Str. Liviu Rebreanu -  Bd. Camil Ressu -  Str. Fizicienilor 
-  Splaiul Unirii -  Drumul între Tarlale -  Str. Gheţu Anghel -  Str. Brăţării -  Bd. 1 
Decembrie 1918 -  Str. Postăvarului -  Bd. Nicolae Grigorescu -  Str. Liviu Rebreanu -  
Câmpia Libertăţii

• Serviciul Disciplina în Construcţii.

> Direcţia Management Operaţional, având în componenţă, ca structuri operative, 
compartimentele:

• Serviciul Dispecerat Operaţional;
• Biroul Monitorizare Instituţii Publice, ce are în subordine 

Compartimentul Pază Obiective.

> Biroul Circulaţie pe Drumurile Publice;

Pentru acoperirea întregului sector cu echipaje de politie locală, au fost stabilite 20 
zone de siguranţă publică, care intră în responsabilitatea efectivelor din cadrul 
structurilor operative, inclusiv Parcurile A.l.Cuza, Titan şi Pantelimon.

în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, patrulele de ordine publică acţionează cu 
maximă operativitate, sens în care timpul de reacţie de la primirea unei sesizări sau 
declanşarea unei acţiuni şi până la sosirea în locaţia evenimentului este în medie de 10 
minute.

Soluţionarea sesizărilor se realizează prin direcţionarea echipajelor aflate pe 
itinerarul cel mai apropiat, urmărindu-se pe sistemul GPS operativitatea în deplasare şi viteza 
de reacţie la evenimente/sesizări.

în situaţiile în care patrulele de ordine publică şi control se confruntă cu evenimente 
deosebite care depăşesc posibilităţile acestora de rezolvare, se solicită sprijinul celor mai 
apropiate echipaje de poliţie locală.

La stabilirea itinerarelor de patrulare s-au avut în vedere locurile şi obiectivele de 
interes operativ, posibilităţile oferite de reţeaua stradală, structura şi fluctuaţia pohblaţiei, 
analiza situaţiei operative precum şi alte date de interes operativ.
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în raport de evoluţia situaţiei operative, de evenimentele politice, sociale, culturale şi 
economice care au loc pe raza Sectorului 3, precum şi de efectivele avute la dispoziţie, 
conducerea Poliţiei Locale Sector 3 poate dispune modificarea sistemului de patrulare în 
anumite zone de interes operativ.

Pe timpul patrulării cu mijloacele auto din dotare, deplasarea se face cu viteză redusă, 
folosindu-se numai banda 1 de circulaţie pentru evitarea accidentelor şi de a nu afecta taficul 
rutier iar când situaţia impune, se folosesc semnale acustice şi luminoase cu respectarea 
legislaţiei în vigoare, ţinându-se cont de condiţiile meteo şi de trafic.

Dispeceratul Poliţiei Locale este structura operativă care preia aspectele sesizate şi 
evenimentele deosebite ce afectează comunitatea Sectorului 3 şi îşi desfăşoară activitatea 
după principiul prioritizării sesizărilor preluate de la cetăţeni, iar pentru operativitate se 
respectă principiul cel mai apropiat echipaj de locul evenimentului intervine.

Prin implementarea proiectului de extindere a sistemului de monitorizare video, 
intitulat “Creşterea siguranţei si prevenirea criminalităţii în Sectorul 3”, poliţiştii locali din 
cadrul dispeceratului monitorizează în sistem permanent arterele de circulaţie, pieţele 
agroaHmentare, unităţi de învăţământ, marile parcuri, miniparcuri, locuri de joacă, parcaje 
publice şi alte obiective de interes public.

în scopul asigurării măsurilor de ordine publică in zona instituţiilor publice de interes 
local, aflate în subordinea sau in administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
Sector 3 sau a altor instituţii publice ale statului, în cadrul Direcţiei Management Operaţional 
s-a organizat Biroul Monitorizare Instituţii Publice care are în responsabilitate următoarele 
obiective:

• Direcţia Generală de Impozite Taxe Locale- str. Sf.Vineri nr. 32;
• Direcţia Generală de Impozite Taxe Locale -str.C Libertăţii nr. 36;
• Primăria Sectorului 3 -  Calea Dudeşti nr. 191;
• D.G.A.S.P.C. Sector 3 -  Bd.l Decembrie 1918 nr.12-14;
• Direcţia Generală de Poliţie Locală - str.Ion Ţuculescu nr.42;
• Depozitul de autovehicule ridicate din str.Releului nr.4;
• Casa Verde -  Parc AI Cuza
• Sediul Administraţiei Parc Pantelimon

Totodată, Direcţia Generală de Poliţie Locală, prin Biroul Monitorizare Instituţii 
Publice, va monitoriza permanent funcţionalitatea sistemelor antiefracţie şi alte sisteme de 
alarmare amplasate la unităţile D.G.I.T.L., cu scopul prevenirii şi combaterii atacurilor 
armate, pătrunderii prin efracţie, săvârşirea actelor de furt, acte de sabotaj şi alte evenimente 
care periclitează siguranţa şi patrimoniul obiectivelor date în responsabilitate. Activitatea de 
monitorizare se realizează atât prin personalul angajat, cât şi prin conectarea sistemelor de 
alarmare la dispeceratul operaţional care menţine legătura cu echipajele de intervenţie pentru 
mobilizarea acestora în cazul declanşării alarmei. Deasemenea, Poliţia Locală Sector 3 va 
asigura însoţirea autospecialelor de transport valori, de la casieriil&autorităţilor publice locale
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către unităţile Trezoreriei Municipiului Bucureşti, prin echipaje special instruite pentru astfel 
de misiuni cu grad ridicat de risc.

în concluzie, structurile operative ale Poliţiei Locale Sector 3 acţionează zilnic pe 
zonele de siguranţă publică astfel:

- 43 patrule de ordine publică şi control organizate pe două schimburi/8 ore, asigurând în
medie 16-20 patrule pe fiecare din sch. I şi II, iar la sch. III, în medie 3 patrule;

- 4 echipaje de circulaţie rutieră, organizate pe două schimburi/8 ore, asigurând în medie
2 echipaje la schimb I şi 2 echipaje la schimb II;

DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ ŞI CONTROL

Pentru eficientizarea activităţilor privind prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale săvârşite pe raza Sectorului 3, au fost stabilite itinerare de patrulare şi puncte de 
staţionare care să aibă în vedere acoperirea operativă a zonelor de siguranţă publică.

Atât itinerarele de patrulare cât şi punctele de staţionare, pot fi schimbate pe 
parcursul anului, în funcţie de problematica apărută în zonele de responsabilitate, la 
propunerea fundamentată a şefilor de servicii, cu aprobarea conducerii instituţiei.

A. ZONELE DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ:

Serviciului Zona 1-Biroul 1 şi Biroul 2 sunt organizate 10 subzone de siguranţă publică, 
cu următorele delimitări:

Biroul 1
SubZona 1: Splaiul Unirii- -Bd Octavian Goga - Calea Vitan-str. Foişorului -Splaiul 
Unirii;
SubZona 2: Şos. Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Str. Foişorului-Calea Vitan;
SubZona 3: Calea Vitan-Şos. Mihai Bravu-Calea Dudeşti;
SubZona 4: Calea Vitan-Str. Râmnicul Sărat-Bd. Râmnicul Vâlcea-Bd Camil Ressu-Şos 
Mihai Bravu-Splaiul Unirii;
SubZona 5: Calea Vitan-Str. Râmnicul Sărat-Bd. Râmnicul Vâlcea-Bd Camil Ressu-Str. 
Fizicienilor-Str. Releului-Splaiul Unirii;

Biroul 2
SubZona 1: Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea 
Victoriei-Splaiul Independenţci-Splaiul Unirii- Bd. O Goga- Nerva Traian -  str. Traian 
-  Calea Calarasilor;
SubZona 2: Bd. Unirii -  Str. Traian -  Calea Calarasilor -  Pta. Muncii -  Bd. Decebal — 
Bd. Unirii;
SubZona 3: Bd. Unirii -  Bd. O. Goga -  Calea Dudeşti -  Sos. M Bravu -  Pta. Muncii -  
Bd. Decebal -  Bd. Unirii;
SubZona 4: Şos Mihai Bravu - str. Baba Novac -  Campia Libertăţii -  Bd. Basarabia -  
Sos. M Bravu; „
SubZona 5: Bd. Camil Ressu-str. Liviu Rebreanu- CampiaXiberram - str. Baba Novac- 
Şos Mihai Bravu - Bd. Camil Ressu; ( U /  (___
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Serviciului Zona 2-Biroul 3 si Biroul 4 sunt organizate 10 subzone de siguranţă publică, 
cu următorele delimitări:

Biroul 3
SubZona 1: Bd Basarabia-Bd Nicolae Grigorescu-str. Liviu Rebreanu- Str. Campia 
Libertăţii- Bd Basarabia;
SubZona 2: Bd Basarabia- Bd I Decembrie 1918- str. Liviu Rebreanu - Bd Nicolae 
Grigorescu - Bd Basarabia;
SubZona 3: Bd Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu-Bd 1 Decembrie-str. 
Postăvarului - Bd Nicolae Grigorescu;
SubZona 4: Bd Basarabia -  Sos. Industriilor -  Drumul Intre Tarlale -  Str. Anghel 
Gheţu -  Str. Brăţării - 1  Decembrie 1918 - Bd Basarabia;
SubZona 5: Sos, Vergului -  Bd. Biruinţei -  Sos. Gării Catelu -  Str. Peles -  Sos. 
Industriilor -  Bd. Basarabia -  Sos. Vergului;

Biroul 4
SubZona 1: Str. Liviu Rebreanu-Bd. Nicolae Grigorescu-Bd. Camil Resu- Str. Liviu 
Rebreanu;
SubZona 2: Bd Nicolae Grigorescu-Str. Postăvarul-Bd 1 Decembrie 1918-Str. 
Trapezului-Str Prevederii- Bd Nicolae Grigorescu;
SubZona 3: Bd 1 Decembrie 1918-str. Brăţării-DrumulGura Făgetului-str. Feteşti-str. 
Jean Steriadi-str. Ciucea- Bd 1 Decembrie 1918;
SubZona 4: Bd. 1 Decembrie-str. Ciucea-str. Jean Steriadi-str. Feteşti-str. Gura 
Făgetului-str. Gheţu Anghel-Drumul între Tarlale-Th Pallady-str. Nicolae Teclu-Splaiul 
Unirii-str. Lunca Priporului-str. Lunca Sătească-Bd Th Pallady- Bd 1 Decembrie 1918; 
SubZona 5: Str. Lunca Priporului-str. Lunca Sătească-Bd Th Pallady-str. Trapezului- 
str. Prevederii-Bd Nicolae Grigorescu-Bd Camil Ressu-str. Fizicienilor-str. Releului- 
Splaiul Unirii-Str Lunca Priporului.

BIROUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE 

A. ZONELE DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ:

Zona 1 de siguranţă publică/fluentă:
•  Limite zonă:Sos. M. Bravu -Calea Calarasi)or-P-ta Comeliu Coposu-P-ta 

Universitatii-Str.Halelor-Bd. Unirii- P-ta Alba Iulia-Bd. Burebista-Calea Dudeşti

Zona 2 de siguranţă publică/fluentă:

•  Limite zonă: Sos. M. Bravu -  Calea Dudeşti- Bd. Burebista- P-ta Alba 
Iulia- Bd. Unirii- Splaiul Unirii

•  Intersecţie pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 şi 17:00-20:00

•  Intersecţie Sos.Mihai Bravu -  Calea Dudeşti
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Zona 3 de siguranţă publică/fluentă:

•  Limite zonă: Bd. N.Grigorescu-Bd. Basarabia-Sos. MihaiBravu -Bd. 
Camil Ressu

•  Intersecţie pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 şi 17:00-20:00- 
Intersecţie str.Dristorului-Camil Ressu

•  Şcoala Gimnazială Leonardo da Vinci 

Zona 4 de siguranţă publică/fluentă:

•  Limite zonă: N.Grigorescu - Camil Ressu- M.Bravu -  Splaiul 
Unirii-Splaiul Dudescu

•  Intersecţie pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 şi 17:00- 
20:00- Intersecţie Strada Liviu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu

•  Şcoala Gimnazială Hamburg 

Zona 5 de siguranţă nublică/flnentă:

•  Limite zonă:Drumul Intre Tarlale-Sos. Gării Catelu-Basarabia- 
N.Grigorescu- Drumul Lunca Dochiei-Drum Malu Mierii-Drum Lunca Veche- 
Nicolae Teclu-Th. Pallady

Intersecţie pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 şi 17:00-20:00- 
Intersecţie Bld.Theodor Pallady-Jan Steriadi

•  Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu-TH PALLADY NR 26

•  Şcoala nr 20, Prevederii nr. 19
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CAPITOLUL III

FORŢELE DE ORDINE ŞI DOTAREA LOGISTICĂ

La nivelul Poliţiei Locale Sector 3 sunt angrenaţi în activitatea de asigurare a ordinii şi 
liniştii publice, prevenirii şi combaterii fenomenelor stradale care afectcaza siguranţa 
cetăţenilor şi imaginea Sectorului 3, un număr de 256 poliţişti locali şi 7 guarzi din care:

> 166 pentru menţinerea ordinii publice şi control pe zonele de responsabilitate;

> 20 pentru circulaţie pe drumurile publice;

> 48 pentru monitorizarea instituţiilor publice şi pază obiective;

> 22 pentru dispecerat şi monitorizare video;

DOTAREA TEHNICO - MATERIALĂ:

-autoturisme de patrulare;
-maşini electrice tip - golf;
-motociclete;
-biciclete;
-staţii radio emisie -  recepţie;
-sisteme de monitorizare video;
-sisteme de urmărire pe GPS;
-sistem de înregistrare date;
-telefoane mobile;
-armamentul si muniţia aferentă;
-cătuşe;
-spray lacrimogen;
-bastoane;
-tomfe;
-electroşocuri;
-fluiere;
-bastoane reflectorizante;

-lanterne;
-aparate fotografice;
-camere video;
-veste reflectorizante;
-bandă inscripţionată
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CAPITOLUL IV

MISIUNI SPECIFICE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ 
ŞI CIRCULAŢIE RUTIERA

1. MISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI CONTROL

Pentru menţinerea stării de legalitate, a ordinii şi siguranţei publice, apărarea 
proprietăţii publice şi private, vieţii şi integrităţii persoanei, prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale comise în locuri publice, a comerţului stradal neautorizat, poliţiştii locali din 
dispozitivele de ordine publică şi control, execută următoarele misiuni:

> acţionează în locuri cu potenţial criminogen ridicat pentru prevenirea şi descurajarea 
persoanelor de a comite fapte de natură infracţională;

> intervin operativ la solicitarea dispeceratului, la evenimentele comise pe raza de 
competenţa şi iau măsuri pentru soluţionarea acestora;

> verifică şi soluţionează sesizările cetăţenilor referitoare la încălcarea normelor de 
salubritate, luând măsuri de soluţionare a aspectelor sesizate şi transmit operatorilor de 
salubritate să ridice deşeurile sau gunoaiele de orice natură aruncate pe domeniul 
public;

>  controlează modul de respectare a măsurilor dispuse pentru ridicarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor, precum şi salubrizarea străzilor;

>  previn şi combat incălcarea normelor de convieţuire socială, protecţia mediului, 
comerţului stradal neautorizat şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti şi Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

> supraveghează instituţiile de invătamânt precum şi afluirea/defluirea elevilor de la 
cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte 
antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinţii sau cadrele didactice;

> stabilesc contacte permanente cu administratorii asociaţiilor de locatari sau proprietari, 
factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ, societăţilor comerciale, 
organizaţiilor non-guvemamentale, administraţiei publice locale sau a altor instituţii, 
pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea şi liniştea publică, siguranţa 
cetăţenilor, curăţenia atât pe domeniul public cât şi privat, stabilind măsurilor comune 
de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;

> aplanează stările conflictuale şi determină părţile să le rezolve legal;
> semnalează instituţiilor abilitate, situaţiile ce pot afecta siguranţa cetăţeanului (căderi 

de ziduri, ţurţuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate 
corespunzător, etc.);

> acţionează în zona adiacentă pieţelor şi unităţilor de alimentaţie publică luând măsuri 
de sancţionare a celor care încalcă prevederile legale referitoare la nepăstrarea 
curăţeniei, activităţi ilicite de comerţ;
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acţionează în imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, 
cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, pentru prevenirea cazurilor de tulburare a 
ordinii publice;
urmăresc respectarea prevederilor legale de către deţinătorii câinilor de companie, a 
câinilor din categoria celor periculoşi sau agresivi, precum şi a celor fără stăpân; 
propun măsuri de ocrotire a minorilor lipsiţi de supraveghere sau a persoanelor fără 
adăpost, depistate pe raza Sectorului 3;
acordă sprijin efectivelor Poliţiei Române şi Jandarmeriei pentru aplanarea unor stări 
conflictuale de amploare sau restabilire a ordinii şi liniştii publice ce a fost grav

participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forţe, cu ocazia 
unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;
în cazul constatării de infacţiuni flagrante iau măsuri de reţinere a autorilor şi 
corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea 
organelor de poliţie şi întocmeşte procesul verbal de constatare şi predare a 
făptuitorilor şi a corpurilor delicte;
participă împreună cu alte forţe la acţiuni de salvare a vieţii şi bunurilor victimelor, de 
limitare şi înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale cutremure, 
explozii, incendii de amploare, epizootii, atentate teroriste, etc; 
intervin pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente 
care incită la dezordine socială ori în alte situaţii în care derularea evenimentelor este 
instantanee şi nu putea fi prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie sau 
alte forţe;
participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, 
manifestări cultural-artistice şi sportive organizate pe raza Sectorului 3; 
intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale şi 
pentru rezolvarea unor cazuri sociale;
acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal 
şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile 
administraţiei publice locale;

verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 
pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de 
către administratorii pieţelor agroalimentare;
verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 
aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 
religios;
verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 
verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare 
al operatorilor economici;
identifică mărfurile şi proc ' ' ' iomeniul public sau privat al unităţii
administrativ-teritoriale şi nunicipiului Bucureşti sau pe spaţii
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aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

> verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin 
acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

> cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate 
al acestora;

> verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile 
competente în cazul în care identifică nereguli;

>  verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea 
normelor legale;

> controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

>  supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor 
incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

>  sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

> participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
>  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile 
legale pentru ridicarea acestora;

> verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
> verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea 
imobilelor;

> verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 
juridice, potrivit legii;

> verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite;

> verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie 
a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor

>  execută şi alte activităţi dispuse de Primarul Sectorului 3/conducerea direcţiei.
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2. MISIUNILE EFECTIVELOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ

Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Sectorului 3, prevenirii accidentelor de 
circulaţie şi încălcarea prevederilor legale privind regimul circulaţiei, poliţiştii locali din 
dispozitivele de circulaţie pe drumurile publice, execută următoarele misiuni:

> supraveghează traficul rutier din proximitatea instituţiilor de invătamânt precum şi 
afluirea/defluirea elevilor de la cursuri;

> participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forţe, cu ocazia 
unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;

>  în cazul constatării de infacţiuni flagrante iau măsuri de reţinere a autorilor şi 
corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea 
organelor de poliţie şi întocmeşte procesul verbal de constatare şi predare a 
făptuitorilor şi a corpurilor delicte;

> participă împreună cu alte forţe la acţiuni de salvare a vieţii şi bunurilor victimelor, de 
limitare şi înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale, cutremure, 
explozii, incendii, atentate teroriste, etc;

> asigură fluenţa traficului rutier pe arterele de circulaţie aflate pe raza Sectorului 3;
> constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 
agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervat şi semnalizate pentru persoanele cu 
handicap;

>  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor în locuri interzise, accesul interzis şi alte 
încălcări ale normelor rutiere pentru care s-au stabilit competenţe legale;

> în cazul accidentelor de circulaţie cu victime, identifică persoanele implicate, martorii 
asistenţi şi conservă locul faptei până la sosirea lucrătorilor de poliţie rutieră;

>  execută şi alte activităţi dispuse de Directorul General.

CAPITOLUL V
CONSEMNUL GENERAL ŞI PARTICULAR 

AL PATRULELOR AUTO SI PEDESTRE

1. CONSEMNUL GENERAL:
Consemnul general al patrulelor auto si pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor şi 

regulilor de serviciu ale poliţistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului de 
patrulare.
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Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat şi este formată de 
regulă, din doi poliţişti locali, din care unul va fi numit şeful acesteia, deplasându-se în zonele 
de responsabilitate pe itinerarele stabilite zilnic în organizarea serviciului, precum şi pe alte 
zone ale Sectorului 3, în funcţie de situaţia operativă sau de dispoziţiile primite de la şefii 
ierarhici.

Patrula pedestră va efectua serviciul pe itinerarul de patrulare stabilit zilnic în 
organizarea serviciului care va fi parcurs de cel puţin două ori pe schimb.

Poliţiştii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre, au următorul consemn 
general:

• Se subordonează nemijlocit Şefului de birou care coordonează activitatea de 
ordine şi linişte publică şi conducerii Poliţiei Locale Sector 3;

• Să poarte uniforma de serviciu curată, îngrijită, fiind apt de serviciu;
• Să deţină asupra sa toate mijloacele din dotare în stare de funcţionare pentru 

autoapărare şi executarea atribuţiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în 
condiţiile legii;

• Să cunoască prevederile legale necesare împlinirii sarcinilor ce îi revin în zona de 
responsabilitate în care îsi desfăşoară activitatea, precum şi consemnul particular 
al postului;

• Autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreţinut şi echipat
corespunzător;

• Să manifeste un comportament ireproşabil faţă de cetăţeni şi să acorde atenţie 
rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;

• Pentru rezolvarea atribuţiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile 
legale şi să respecte regulile tactice în executarea măsurilor poliţieneşti, în scopul 
apărării drepturilor, libertăţii, integrităţii corporale a persoanelor, avutului privat şi 
public;

• Să cunoască modul de folosire a staţiei radio din dotare şi indicativele radio 
necesare comunicării pe timpul serviciului de patrulare;

• Să cunoască şi să respecte itinerarele de patrulare şi punctele de staţionare;
• Să menţină legătura prin staţia radio cu Dispeceratul şi cu ceilalţi poliţişti locali 

din teren şi să comunice din oră in oră cu ofiţerul de serviciu de la Dispecerat 
căruia să-i raporteze poziţia (locaţia) în care se află şi dacă au fost constatate 
probleme de interes operativ;

• Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din zona de responsabilitate pentru a 
preveni producerea oricăror fapte antisociale;

• Să coopereze permanent cu efectivele din cadrul secţiilor de poliţie şi jandarmerie 
care execută activităţi de menţinere a ordinii publice pe zona de responsabilitate, în 
timpul serviciului de patrulare;

• Să ţină legătura cu personalul de pază şi alte categorii de personal din cadrul 
obiectivelor de pe raza de competenţă, care îl-poate ajuta în îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu;
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• Când situaţia operativă impune, poate desfăşura activităţi de observare şi 
supraveghere a unor locuri şi zone care prezintă interes operativ;

• Să acţioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor 
care afectează imaginea Sectorului (cerşetori,vagabonzi,prostituate, etc);

• Să intercepteze şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii 
temeinice că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite;

• în cazul infracţiunilor flagrante, să reţină şi să predea secţiei de poliţie pe făptuitor, 
bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii, luând măsuri pentru conservarea 
câmpului infracţional şi întocmirea procesului-verbal pentru luarea acestor măsuri;

• Să comunice de îndată Dispeceratului despre producerea oricărui eveniment care 
afectează climatul social, conform dispoziţiilor stabilite;

• Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale, conform legii, 
pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii 
publice, curăţenia şi comerţul stradal sau alte fapte date în competenţă;

• Să semnaleze şi să cominice Dispeceratului, datele cu privire la aspecte de 
încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţă, despre care a luat la 
cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;

• în caz de avarii produse la reţelele de utilitate publică (canalizare, electricitate, 
alimentare cu apă, telefonie, etc) şi în orice alte îmrejurari care sunt dc natură să 
producă pagube, aduc de îndată la cunoştinţă Dispeceratului asemenea evenimente 
şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

• în caz de incendiu, să anunţe imediat Dispeceratul şi apoi să ia măsuri de limitare a 
acestuia şi de salvare a persoanelor şi bunurilor;

Pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu poliţiştii locali din dispozitivul de 
ordine publică şi control le este interzis:

• Să doarmă sau să consume băuturi alcoolice;
• Să se angajeze în discuţii de lungă durată cu alte persoane, de natură să-i distragă 

atenţia de la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ori modul de executare;
• Să aibe un comportament agresiv sau violent, atât verbal cât şi fizic faţă de 

cetăţeni, chiar dacă aceştia au încălcat prevederile legale, cu excepţia cazurilor în 
care se impune folosirea forţei şi a mijloacelor din dotare;

• Să părăsească zona de responsabilitate, cu excepţia situaţiilor când a primit o 
dispoziţie de la un şef ierarhic, conducerea unei persoane la secţia de poliţie, 
intervine pentru rezolvarea unei situaţii sau acordă ajutor unui coleg;

• Să nu înstrăineze sub nici o formă armamentul din dotare altei persoane, cu 
excepţia dispoziţiei primite de la un sef ierarhic şi să nu modifice, completeze sau 
să facă adăugiri la ţinuta de serviciu.
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2. CONSEMNUL PARTICULAR
• Verifica modul de păstrare a stării de curăţenie şi acţionează cu precădere pentru 

identificarea persoanelor care nu respectă normele de salubritate pe raza Sectorului 
3;

• Acţionează pentru depistarea cerşetorilor, persoanelor fără adăpost, spălătorilor de 
parbrize, minorilor lipsiţi de supraveghere şi altor categorii de persoane ce 
periclitează climatul de siguranţă civică;

• Constată şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor care practică comerţul 
stradal neautorizat;

• Conduce la sediul serviciilor de ordine publică, persoanele care au comis 
infracţiuni flagrante sau contravenţii ori alte categorii de persoane împotriva cărora 
urmează a se lua măsuri poliţieneşti;

• Participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activităţi socio
culturale şi sportive;

• Semnalează aspecte de interes public sau date şi informaţii de interes operativ;
• Raportează Directorului General, şefilor ierarhici, Dispeceratului, cadrului aflat în 

serviciul de permanenţă la comanda instituţiei, orice eveniment produs în zona de 
responsabilitate;

• Acordă sprijin organelor administraţiei publice locale ce implică exerciţiul 
autorităţii publice;

• Cooperează cu alte forţe de ordine, jandarmi, personal de pază de la obiective 
precum şi cu poliţiştii de la secţiile de poliţie care execută serviciul în zonele 
limitrofe.

CAPITOLUL VI

COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR EFECTIVELOR POLIŢIEI LOCALE
SECTOR 3

în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 şi în temeiul prevederilor H.G. 
nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 
locale, Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală, îndeplineşte 
următoarele atribuţii specifice (în ceea ce priveşte ordinea publică şi circulaţia rutieră), în mod 
nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti:

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b) coordonează întreaga activitate de ordine şi siguranţă publică şi circulaţia 

rutieră pe drumurile publice;
c) asigură informarea operativă a Primarului Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti şi cooperează cu structurii teritoriale corespunzătoare 'Poliţiei
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Române, precum şi a Jandarmeriei Române pentru soluţionarea evenimentelor 
deosebite petrecute pe raza Sectorului 3;

d) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru îndeplinirea 
atribuţiilor stabilite de lege;

e) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
f) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea 

ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute 
de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

g) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care 
sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia 
locală;

h) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 3 şi dispoziţii emise de Primarul Sectorului 3.

Directorul General Adjunct al Direcţiei Generale de Politie Locală

Se subordonează Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 
Sector 3, răspunde de activitatea compartimentelor stabilite prin organigrama direcţiei, duce la 
îndeplinire dispoziţiile şi sarcinile stabilite de directorul general al poliţiei locale şi asigură 
informarea operativă a acestuia, despre modul de organizare al efectivelor din subordine.

Conducătorii structurilor de ordine publică si control si circulaţie pe drumurile publice au 
următoarele atribuţii specifice stabilite de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale:

1. în domeniul ordinii publice si control:
a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei 

locale (din subordine) cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi în 
cooperarea cu cadrele de conducere de la secţiile de poliţie corespunzătoare 
teritorial, stabileşte itinerariile de patrulare pentru fiecare schimb şi pe 2 sau 3 
variante, astfel încât să fie acoperite zilnic cu element poliţienesc, locurile şi 
zonele unde, frecvent se tulbură ordinea şi liniştea publică;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a 
prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii şi 
liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritate corporală a 
persoanelor;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate 
cu tematica stabilită;

d) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele 
deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice şi ţin 
evidenţa acestora;

e) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
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f) participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea 
planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti;

g) întocmeşte zilnic notă cu principalele evenimente şi o prezintă directorului 
general al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;

h) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei 
operative din zona de competenţă;

2. în domeniul circulaţiei ne drumurile publice:
a) stabileşte itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de 

competenţă;
b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine 

cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, 

conform solicitării, la acţiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliţiei Române, 
Brigada Rutieră sau de către administratorii drumurilor publice;

d) propune Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor 
măsuri, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la 
trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

e) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei 
operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu 
privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire 
la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le 
adreseze participanţilor la trafic;

f) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din 
subordine;

g) analizează lunar activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice;

h) întocmeşte zilnic notă cu principalele evenimente şi o prezintă directorului general al 
poliţiei locale.

CAPITOLUL VII

INSTRUIREA EFECTIVELOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

în buletinul postului al fiecărei structuri, se consemnează zilnic dispozitivul de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, care cuprinde toate efectivele ce acţionează în 
sectoarele de siguranţă publică şi zonele de patrulare stabilite pentru menţinerea ordinii şi 
liniştii publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 
şi în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoştinţă a zonei de patrulare şi 
a itinerariilor stabilite, având obligaţia de a solicita acceptul şefului de tură/birou/serviciu şi 
de a anunţa eventual la dispeceratul instituţiei, intenţia de a se retrage pentru diverse cazuri 
temeinic motivate.
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Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de 
menţinere a ordinii publice şi circulaţiei, se realizează la sediile unde îşi desfăşoară activitatea 
fiecare serviciu şi are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei operative, 
aspectele identificate din analiza tactică şi buletinele de evenimente, informaţiile deţinute, 
zonele şi itinerariile de patrulare.

Instruirea poliţiştilor locali revine directorului execuţiv/şefilor de servicii/şefilor de 
birouri, de regulă, la sediul unde îşi desfăşoară activitatea structura respectivă, care şi conduce 
misiunea, cu excepţia celor care sunt conduse de directorul general sau directorii generali 
adjuncţi.

în timpul activităţilor de instruire, şefii serviciilor/birourilor sau poliţiştilor locali 
cu atribuţii de şef de tură, au în vedere următoarele aspecte:

prezenţa şi verificarea stării fizice şi psiho-somatice a poliţiştilor locali la intrarea în 
serviciu;

- capacitatea poliţiştilor locali de executare a serviciului;
verificarea ţinutei şi dotarea poliţiştilor locali, mijloacele de comunicare şi cele 
individuale de intervenţie, stabilirea de măsuri astfel încât, fiecare poliţist local 
care intră în serviciu, să aibă asupra sa, dotarea aferentă şi echipamentul 
corespunzător;
prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea 
acţiunilor desfaşurate/în curs de desfăşurare pe raza sectorului de 
competenţă/urmează a fi desfăşurate, precum şi rezultatele; 

instruirea cu privire la ordinele şi dispoziţiile superiorilor ierarhici.
verificarea modului de cunoaştere al consemnului postului, precum şi a modului de 
acţiune în diferite situaţii;
formarea patrulelor, în funcţie de nevoile identificate din analiza situaţiei operative 
şi analiza tactică;
la intrarea/ieşirea în/din schimb, vor fi verificate autoturismele din dotare, precum 
şi documentele de expoatare aferente.
Această activitate se realizează în timpul programului efectiv, la intrarea în 

serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.

Activităţile şi misiunile date în competenţa exclusivă a Poliţiei Locale, se 
realizează pe baza Planului de acţiune/măsuri, întocmit de şeful compartimentului pe raza 
căruia se desfăşoară evenimentul, cu aprobarea conducerii instituţiei.

De asemenea, în cazul acţiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulaţiei, 
planul de acţiune/măsuri, se întocmeşte de directorul executiv, pe care îl supune aprobării 
directorului general.

Totodată, poliţiştii locali cu atribuţii de conducere, pe lângă atribuţiile specifice, 
vor desfăşura şi următoarele activităţi:
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- conduc, îndrumă şi controlează poliţiştii locali de ordine publică, intervenţii 
rapide şi circulaţie rutieră, aflaţi în serviciu;

- analizează, sub aspectul eficienţei, rapoartele zilnice de activitate ale 
poliţiştilor locali, informând şeful nemijlocit.

Poliţiştii locali cu atribuţii de conducere a dispozitivelor de ordine şi siguranţă 
publică, pot fi înlocuiţi periodic, în funcţie de situaţia operativă, cu aprobarea Directorului 
General sau a adjunctului acestuia.

Controlul efectivelor se execută: planificat, anunţat, inopinat, precum şi conform 
nevoilor pe care le impune situaţia operativă.

Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:

prezenţa poliţiştilor locali în teren în zonele de siguranţă publică unde au fost
repartizaţi conform „Buletinului posturilor” şi respectarea itinerarelor de patrulare;
cunoaşterea şi respectarea consemnului general şi particular;
modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate;
activităţile desfăşurate şi legalitatea măsurilor luate;
comportarea faţă de cetăţeni;
ţinuta, modul de folosire şi întreţinere a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv a 
autoturismelor;
să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice sau stare de somnolenţă.
In cazul acţiunilor şi misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forţe de 

menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali şi misiunile care le îndeplinesc, sunt 
menţionate în planul de acţiune, efectivele poliţiei locale desfăşurând activitatea în limita 
competenţelor stabilite prin actele normative.

Controlul dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, se efectuează 
de către personalul cu funcţiei de conducere, desemnat de către directorul general sau 
adjunctul acestuia.
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CAPITOLUL Vffl

COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII CE AU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL 
ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

1. SCOPUL COOPERĂRII

în vederea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, creşterii gradului de siguranţă 
civică a cetăţenilor, asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice pe raza Sectorului 3, 
respectării normelor legale referitoare la protecţia animalelor precum şi gestionarii şi 
intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă, Poliţia Locală Sector 3 coooperează cu Poliţia 
Sectorului 3, Brigada Rutieră, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, 
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii ale statului.

2. OBIECTIVELE COOPERĂRII

> Menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieţii, libertăţii, sănătăţii şi 
integrităţii corporale a persoanelor, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

> Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zonele unităţilor de 
învăţământ, comerciale, de agrement, a pieţelor agroalimetare şi a altor locuri de 
interes public;

> Respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, curăţenia pe 
domeniul public al Sectorului 3, disciplina în construcţii şi pe linia lucrărilor edilitare 
şi gospodărie comunală;

> Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţa călătorilor în mijoacelor de transport în 
comun, care circula pe teritoriul Sectorului 3;

> Prinderea autorilor de infracţiuni;
> Sancţionarea persoanelor care încalcă normele de salubritate, protecţia mediului, 

activităţi comerciale, disciplina în construcţii şi alte prevederi legale;
> Asigurarea fluenţei traficului rutier şi pietonal cu ocazia accidentelor rutiere, 

adunărilor publice sau executarea unor lucrări ce se efectuează în carosabil;
> Limitarea şi încălcarea efectelor dezastrelor precum şi protecţia populaţiei din zonele 

de manifestare a calamităţilor, catastrofelor şi alte situaţii de urgenţă;
> Realizarea unui sistem de informare reciprocă referitor la activităţile specifice şi 

rezultatele acestora, în scopul creşterii eficienţei acţiunilor desfăşurate.
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3. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII
Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cooperării se va efectua în baza 

Protocoalelor de Colaborare încheiate cu Poliţia Sectorului 3, Brigada Rutieră, Poliţia 
Locală a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti şi alte instituţii ale statului.

în conţinutul acestor documente au fost stabilite, în mod concret, activităţi specifice 
structurilor semnatare şi activităţi comune pe domenii de activitate astfel:

• Asigurarea, menţinerea şi stabilirea ordinii publice;
• Siguranţa traficului rutier;
• Protecţia mediului, salubritate;
• Comerţul stradal neautorizat;
• Protecţia persoanelor cu probleme sociale;
• Disciplina în construcţii şi afişaj stradal;
• Contracararea fenomenelor infracţionale şi contravenţionale;
• Proximitate şi asociaţiile de proprietari/locatari;
• Protecţia animalelor şi gestionarea câinilor fără stăpân;
• Alte domenii de activitate;

Modul de realizare a cooperării cu instituţiile menţionate pe principalele domenii de 
activitate este prevăzut în protocoalele de colaborare încheiate, în conţinutul cărora s-au făcut 
precizări şi cu privire la elementele de bază ale cooperării.

Funcţia principală a Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei Locale este aceea de protecţie a 
cetăţeanului şi a statului şi se realizează prin participarea la prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a 
siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar 
funcţionării instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile legii.

în acest sens organizarea dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe 
zonele de responsabilitate, au ca principal obiectiv derularea eficientă a activităţilor de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prevenirii comiterii faptelor antisociale precum şi 
creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor.

CAPITOLUL IX

COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ DINTRE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI POLIŢIA SECTORULUI 3

în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, Legii nr. 155/2010 privind Poliţia Locală, precum şi Protocolul de cooperare încheiat 
între D.G.P.M.B - Poliţia Sectorului 3 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3, pentru 
perioada 2018 - 2020, Poliţia Sectorului 3 desfăşoară împreună cu Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 3 activităţi de menţinere a unui climat de siguranţă publică, prevenire şi cqifijbatere a 
faptelor antisociale, în vederea creşterii gradului de încredere a cetăţenilor în ii
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1. ORGANIZAREA TERITORIALĂ A POLITIEI SECTORULUI 3

în vederea menţinerii ordinii publice şi asigurării intervenţiei operative la evenimente, 
teritoriul de competenţă al Poliţiei Sectorului 3 este organizat în zone de siguranţă publică, 
constituite pe raza a cinci Secţii de Poliţie.

- Secţia 10 -5  zone de siguranţă publică

- Secţia 1 1 - 7  zone de siguranţă publică

- Secţia 1 2 - 6  zone de siguranţă publică

- Secţia 13 6 zone de siguranţă publică

- Secţia 2 3 - 4  zone de siguranţă publică 

2. STAREA INFRACŢIONALĂ

în urma cooperării dintre Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Poliţia Sectorului 3, în ceea ce 
priveşte combaterea fenomenului infracţional, situaţia operativă în 2018, comparativ cu anul
2017, se prezintă astfel: 

Date globale:

2017 2018

Infracţiuni total sesizate: 13.164 12.911

- infracţiuni stradale 2.021 1.736

- tâlhării 6.573 6.142

- furturi din/de la auto 1.087 809

- infracţiuni comise în zona şcolilor 84 72

Rata criminalităţii

Criminalitatea sesizată în anul 2018 a înregistrat o scădere de 1,90% comparativ cu 
cea a anului 2017.

Cu privire la genurile de fapte care au înregistrat o scădere se pot evidenţia 
infracţiunile de furt ( o scădere de 8 %): furturile din/de la auto ( o scădere de 28%), iar cele 
de plăcuţe (o scădere de -5%)

Principalele genuri de fapte comise, zonele unde se concentrează acestea, zonele de 
interes operativ şi locurile cu potenţial crimi
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Tâlhării

Cele mai afectate străzi:

B-dul I.C. Brătianu,Bd. Carol I, Bd. Unirii, Calea Calarasilor, Bd. Unirii, str. Nerva 
Traian şi Bd., Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, Bd. Bd. Ramnicu Sarat, Bdul. 1 
Decembrie 1918, Bdul. Theodor Pallady, Bdul. Nicolae Grigorescu, str. Fizicienilor 
Al. Fizicienilor -  Bdul. Camil Ressu, Str. Burdujeni, Str. Liviu Rebreanu.

Furturi din locuinţă

Cele mai afectate străzi:

str. Slanic, Calea Moşilor, B-dul Comeliu Coposu, Cal. Călăraşilor, B-dul Unirii, Str. 
Vulturilor, Romulus, Cal. Călăraşilor, B-dul Unirii, str. Valeriu Branişte, Str. Theodor 
Speranţia, str. Agricultori, B-dul DecebalZona de siguranţă publică nr.l -  Bd. Mircea Vodă, 
str. Nerva Traian, str. P.P. Cema, str. Alex. Vlahuţă, str. Emil gârleanu, Şos. Mihai Bravu, Bd. 
Camil Ressu, str. Aghata Bârsescu, str. Brăiliţa, str. Foişorului, str. Anastasie Panu, str. 
Brânduşilor, Calea Vitan, Aleea Banu Udrea, str. Zizin, Aleea Florin Ciungan, str. Adrian 
Cârstea, str. Rm. Vâlcea, str. Rm. Sărat, str. Rm. Vâlcea, str. Lugojana, Zona de siguranţă 
publică nr.7 -  str. Fizicienilor, str. Danubiu, str. Schitului, Bdul. 1 Decembrie 1918, B-dul 
Theodor Pallady, B-dul Nicolae Grigorescu , str. Liviu Rebreanu, str. Jean Steriadi, şi Ale. 
Postăvarul.

Furturi din auto

Cele mai afectate străzi:

B-dul Hristo Botev, str. Colţei, B-dul Comeliu Coposu, str. Mămulari, str. Sfanta 
Vineri, Aleea Negru Vodă, Calea Călăraşilor, str. Matei Basarab, str. Romulus, B-dul Unirii, 
Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, B-dul Unirii, Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, str. 
Theodor Speranţia, B-dul Decebal, str. Gh. Dem Teodorescu, Bdul. Theodor Pallady, str. 
Prevederii, str. Patrioţilor, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Armeniş, Bdul. Camil Ressu, 
Ale.Uioara, Bdul. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Al. Postăvarului, str.Miniş, str. 
Becaţei, Str. Prisaca Domei, Str. Burdujeni, str. Buhuşi, Ale. Buhuşi.

Zone unde se comit frecvent fapte contravenţionale:

Secţia 10 Poliţie -în zona marilor centre comerciale cum ar fi Mag. Unirea, Mag. 
Cocor, P-ta Traian, Centrul Vechi.

Secţia 11 Poliţie - Bd. Unirii, Calea Vitan, în zona târgului Autovit, Şos. Mihai Bravu, 
Calea Vitan şi Splaiul Unirii.

Secţia 12 Poliţie - bd. Burebista nr. 3, bd. Decebal nr. 12-16, şos. Mihai Bravu nr. 
286-288 , str. Baba Novac nr. 13-15, bd. Camil Ressu nr. 1-7, 41-57, bd. Nicolae Grigorescu
nr. 20.

Secţia 13 Poliţie - Piaţa Titan şi Piaţa 1 Decembrie 1981. 
Secţia 23 Poliţie - Zona Republica şi Piaţa Miniş.
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Zone cu potenţial criminogen ridicat:

SECŢIA 10 POLITIE:
B-dul I.C.Brătianu, Calea Călăraşilor, B-dul. Comeliu Coposu, B-dul. Decebal, Str. 

Matei Basarab, Str. Traian, B-dul. Unirii.
SECŢIA 11 POLITIE:
Str. Banu Udrea, Str. Brânduşelor, Str. Panait Cema, Str. Foişorului, Bdul. Octavian 

Goga, Şos. Mihai Bravu, Str. Nerva Traian, Str. Râmnicu Sărat, Str. Anastasie Panu, Bdul. 
Camil Ressu, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Str. Ramnicu Val cea, Piaţa Bobocica, str. 
Fizicienilor, str. Nedelcu Ion, str. Histriei.

SECŢIA 12 POLITIE:
Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertăţii, Bdul. Nicolae Grigorescu, Şos. Mihai Bravu, 

Bdul. Camil Ressu, Str. Odobeşti, Str. Liviu Rebreanu, Str. Rotundă, Str. Dristor, Bdul. 
Decebal.

SECŢIA 13 POLITIE:
B-dul. 1 Decembrie 1918, Str. Fizicienilor, B-dul. Nicolae Grigorescu, B-dul. Theodor 

Pallady, Str. Postăvarul, Str. Jean Steriadi, Str. Prevederii, Str. Buhuşi.

SECŢIA 23 POLITIE:
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării, Barajul Sadului, 

Barajul Lotru, Barajul Cucuteni, str. Horbotei, şos. Dudeşti- Pantelimon.

MISIUNI SPECIFICE POLITIEI SECTORULUI 3

- menţine ordinea şi siguranţa publică pe teritoriul sectorului, asigură patrularea, 
prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine şi 
siguranţă publică cu efective specializate.

- intervine la solicitările dispeceratului sau ofiţerului de serviciu pe unitate pentru 
intervenţia la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de 
locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora şi competenţa teritorială.

- intervine în sprijinul dispozitivelor de jandarmi şi poliţişti locali în cazul când aceştia 
constată fapte antisociale.

- desfăşoară activităţi specifice pe timpul manifestărilor publice ce se desfăşoară în 
zona de responsabilitate cooperând cu celelalte forţe care asigură măsuri de ordine.

- desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii publice în aproprierea staţiilor de metrou 
şi C.F.R.

- organizarea activităţii de combatere a faptelor antisociale în zona unităţilor de 
învăţământ preuniversitare.

- execută controale poliţieneşti la locurile de cazare în comun, în pieţe, târguri, 
talciocuri, luând măsuri de sancţionare împotriva celor care încalcă prevederile legale.

- asigură prezenţa activă în teren, în locurile şi mediii favorabile comiterii de 
infracţiuni stradale, acţionând pentru prevenirea şi combaterea acestora.
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- acţionează pentru menţinerea liniştii publice în localurile de alimentaţie publică,
baruri, discoteci şi instruieşte persoanele de sprijin constituite din salariaţii acestora, pentru 
intervenţie în cazul tulburării ordinii publice.

- participă la executarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe şi calamităţi.
- intervine pentru asigurarea fluienţei circulaţiei rutiere în sectorul de responsabilitate, 

atunci când situaţia impune, urmărind depistarea unor persoane care au comis furturi de şi din 
auto, ori a infractorilor care transportă bunuri sustrase sau sunt urmăriţi.

- urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea câinilor periculoşi 
sau agresivi.

- acţionează pentru combaterea faptelor ce afectează mediul înconjurător, ori care 
contravin normelor legale de igienă şi sănătate publică, potrivit competenţelor stabilite prin 
actele normative în vigoare.

- culege informaţii de Ia surse ocazionale privind persoanele aflate în atenţie şi 
referitoare la cei care se pregătesc, sau intenţionează să comită fapte antisociale pe care le 
valorifică.

- întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte 
penale, după care îl predă pe suspect împreună cu aceste documente, organului de poliţie 
judiciară competent.

- execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea 
cercetării la faţa locului, iar după şosirea echipei de cercetare îşi continuă activităţile 
specifice în teren.

- conduce la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în 
vederea luării măsurilor ce se impun.

- organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pe linia depistării şi sancţionării cerşetorilor, a 
persoanelor care consumă substanţe volatile a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care 
percep ilegal taxe de parcare şi a altor categorii de persoane, care prin faptele lor degradează 
climatul de ordine şi siguranţă publică;

- prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind comerţul stradal;
- intervenţia operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale şi a altor situaţii de 

încălcare a normelor de convieţuire socială;
- cooperarea potrivit competenţelor pentru reţinerea, identificarea şi luarea măsurilor 

legale împotriva persoanelor care au comis infracţiuni sau alte fapte antisociale;
- desfăşurarea de activităţi specifice pentru depistarea minorilor lipsiţi de supraveghere 

sau a celor fugiţi din centrele de plasament, a elevilor aflaţi în abandon şcolar şi informarea 
instituţiilor abilitate pentru luarea masurilor legale;

- executarea de acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii furturi 
fier vechi, precum şi interzicerea accesului şi circulaţiei pe drumurile p

MISIUNI EXECUTATE DE POLITIA SECTORULUI 3 ÎN COMUN CU 
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ
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- participarea împreună cu reprezentaţii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Sectorului 3 la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 421/2002 privind vehiculele fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat;

- realizarea dispozitivelor de ordine publică în cazul producerii unor incendii, explozii, 
avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, în vederea facilitării intervenţiei 
pentru salvarea, evacuarea persoanelor şi bunurilor, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor 
provocate de astfel de evenimente;

- organizarea dipozitivelor de ordine publică şi a itinerarelor de patrulare cu ocazia 
adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice şi sportive desfăşurate la 
nivel local.

MODUL DE COOPERARE

P R I M Ă R I A
SECTORULUI

B U C U R E Ş T I3

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare şi funcţionare ale 
acestora, hotărârile şi ordonanţele de guvern, ordinele şi instrucţiunile Hotărârile
Consiliului Local Sector 3 şi protocolul dintre cele două instituţii.

Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul de ordine publică 
acţionează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracţional şi contravenţional, 
menţinerea şi restabilirea ordinii publice.

Necesitatea cooperării între aceste instituţii este guvernată de îndeplinirea unui 
obiectiv comun şi anume asigurarea unui climat de linişte publică, respectarea normelor legale 
care garantează existenţa unui stat de drept.

Cooperarea presupune:
- schimbul operativ de date şi informaţii privind situaţia operativă din zona de 

responsabilitate;
- organizarea şi executarea de acţiuni, informarea reciprocă despre rezultatele 

acestora şi măsurile ce se impun în vederea îmbunătăţirii activităţii;
- punerea în aplicare a planurilor de cooperare prin asigurarea cu efective şi din 

punct de vedere logistic;

ACTIVITĂŢI COMUNE PENTRU ANUL 2019

- asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea
comerţului stradal neautorizat, depistarea persoanelor care comit fapte antisociale în 
zona Târgului Autovit;

- măsuri pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică pe raza Sectorului 3, pe 
timpul desfăşurării partidelor de fotbal pe stadionul ” Arena Naţională” ;

- planuri de măsuri pentru menţinerea ordinii publice şi siguranţei traficului rutier în 
proximitatea unităţilor de învăţământ,

- acţiuni pentru prevenirea şi combaterea depozitării deşeurilor rezultate din lucrări 
de construcţii şi gunoaie de altă natura pe raza Secţiilor 10, 11, 12, 13 şi 23 ;

- acţiuni pentru combaterea comerţului stradal neautorizat cu produse din tutun în 
zona pieţelor şi alte locuri unde se comercializează ilicit;

- organizarea dipozitivelor de ordine publică şi a itinerarelor de patrulare cu ocazia 
adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice şi sportive;
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CONCLUZII

în urma planurilor de acţiune/măsuri desfăşurate în scopul prevenirii şi combaterii 
fenomenului infracţional, rezultatele cooperării dintre cele două instituţii publice au condus 
la creşterea sentimentului de siguranţă în rândul cetăţenilor şi relevă o scădere a 
infracţionalitaţii stradale, ceea ce recomandă pe viitor continuarea acestui parteneriat.

Deasemenea, cooperarea dintre cele două instituţii, a contribuit la eliminarea 
suprapunerii forţelor si activităţilor specifice de ordine publică în aceleaşi zone de siguranţă 
publică si obiective de interes operativ prin delimitarea clară si repartizarea zonelor date in 
responsabilitatea fiecărei structuri, in special a locurilor cu potenţial criminogen precum si 
stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

Anual sau de câte ori se impune elaborarea/reactualizarea planului de ordine şi 
siguranţă publică, se vor analiza activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute, prin care se va 
urmări modalitatea de cooperare interinstituţională şi stadiul de atingere a obiectivelor 
stabilite în prezentul document.

în îndeplinirea misiunilor privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi 
combaterea fenomenului infracţional care afectează imaginea Sectorului 3 şi siguranţa 
cetăţenilor, motivaţia noastră este aceea de a asigura un serviciu public la cele mai înalte 
standarde.

PRIMĂRIA SECTOR 3 D.G.P.M.B.

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE POLIŢIA SECTORULUI 3
LOCALĂ

DIRECTOR GENERAL COMISAR ŞEF DE POLIŢIE

Adrian BRATU Grigore BRÂNDUŞESCU
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CĂTRE,
CABINET PRIMAR

Stimate Domnule Primar,

www.primarie3.r0

Nr. 614427/03.09.2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - legea poliţiei locale şi a Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a 
planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, Comisia Locală de Ordine Publică a 
elaborat în şedinţa din data de 03.09.2019, proiectul de modificare a Planului de ordine şi 
siguranţă publică a Sectorului 3, ţinând cont de concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin 
Planul Unic de Ordine şi siguranţă Publică elaborat la nivelul Sectorului 3, precum şi datele de 
interes operativ puse la dispoziţie de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliţiei Române 
în Comisia Locală de Ordine Publică, fiind de acord cu modul de organizare a zonelor de 
siguranţă publică, locurile/perimetrele de acţiune şi zonele de patrulare.

Constatându-se faptul că respectă prevederile legale şi structura impusă prin Ordinul 
nr.92/2011 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, vă propunem spre analiză şi aprobare, 
promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3.

Anexăm prezentei, proiectul de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate ae Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0

