
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2020

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.372844/CP/02.06.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 364704/25.05.2020 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
- Adresa nr. 364737/25.05.2020 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală;

In 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;
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 25.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. n) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3 pentru
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CABINET PRIMAR

TELEFON (004 o u )  318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabiraetprimarg)pr3marie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 
al Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2020

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerinţă esenţială a stabilităţii interne care garantează 
asigurarea condiţiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor 
de drept şi de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin 
credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi 
desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, 
religioase şi de altă natură, general acceptate de societate.

Potrivit Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, Pianul de ordine şi 
siguranţă 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 şi combaterii fenomenului 
infracţional care afectează siguranţa cetăţenilor şi imaginea sectorului.

Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 3 pentru anul 2020, avizat favorabil de către 
Comisia Locală de Ordine Publică, după aprobarea Consiliului Local al Sectorului 3, 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 raportul de specialitate nr. 
364704/25.05.2020 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl 
supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ni scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Str. Ion Ţuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, Bucureşti

Nr. 364704/25.05.2020

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 al 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), lit.c) 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, locurile/perimetrele de acţiune şi zonele de patrulare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in 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 în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ
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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 2020, 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 
25.05.2020, 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 2020.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT D
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COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 
SECTOR 3 BUCUREŞTI

AVIZ

Referitor la Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3, analizând 
întreaga documentaţie pusă la dispoziţie de conducerea instituţiei

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ,
întrunită în şedinţa din data de 25 MAI 2020,

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. c), respectiv art. 30 lit. g) din Legea nr. 
155/2010 — legea poliţiei locale, precum şi art. 24 din Regulamentul-cadru al Poliţiei Locale

acordă

AVIZ FAVORABIL



ANEXA
la H.C.L.S 3 nr.______ /

PLAN
DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

AL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE LOCALĂ

SECTOR 3

-  2020-
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CONSIDERAŢII GENERALE 
CADRUL LEGISLATIV

CUPRINS

CAPITOLUL I
Situaţia operativa la nivelul Sectorului 3

A. Teritoriul
Aşezarea geografică a teritoriului de competenţă 
Sectoarele învecinate 
Suprafaţa şi configuraţia terenului 
Organizarea administrativ-teritorială
Dispunerea autorităţilor/instituţiilorpublice locale pe raza Sectorului 3
Regimul climateric
Reţelele hidrografice
Căi de comunicaţie
Zone de agrement
Unităţi de învăţământ
Obiective economice, de cultură şi alte obiective de interes public

B. Date statistice (numărul populaţiei, fluctuaţia populaţiei)
C. Evenimente social-economice, politice, religioase

CAPITOLUL II
1. Dispozitivele de ordine publică, misiunile şi zonele de responsabilitate
2. Zonele de responsabilitate şi dispozitivele de ordine şi siguranţă publică
3. Misiuni specifice
4. Activităţi şi misiuni executate în comun 

CAPITOLUL III
Efectivele aflate la dispoziţie şi suportul logistic 

CAPITOLUL IV
Misiuni specifice efectivelor de ordine publică şi circulaţie rutieră 

CAPITOLUL V
Consemnul General şi particular al patrulelor auto şi pedestre 

CAPITOLUL VI
Coordonarea activităţilor efectivelor Direcţiei Generale de Poliţie Locala Sector 3 

CAPITOLUL VII
Instruirea efectivelor şi controlul dispozitivelor 
CAPITOLUL VIII
Cooperarea cu alte instituţii ce au atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice
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CAPITOLUL IX
Cooperarea instituţională dintre Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Poliţia 
Sectorului 3

Dispoziţii finale 

ANEXE nr.1-3

3



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 Planulu* 

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 su1* 
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 
infracţionalităţii stradale.

Principalele acte normative în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi exercită atribuţiile poliţiştii 
locali, sunt următoarele:

1. Legislaţie specifică funcţiei publice:
• Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliţiei Locale;

•  Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale;

•  Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ:
4



• 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. Legislaţie 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 12/1990 republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, 

comerş sau prestări de servicii ilicite;

•  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 pe drumurile publice, 

republicată;
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CAPITOLUL I

SITUAŢIA OPERATIVĂ LA NIVELUL SECTORULUI 3

A. 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 Nicolae Grigorescu, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Octavian Goga, 

B-dul Energit î, str.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.ParfumuIui 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;
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Lista străzilor a căilor de comunicaţie rutieră pe raza Sectorului 3-ANEXA 
nr.l

i) Zone de agrement:

- parcurile AJ.Cuza, Titan, Titanii, Pantelimon, Gheorghe Petraşcu, Brăţării;
- Mali Vitan;
-  Mall Park Lake 

Stadionul Olimpia;
- Sala de sport Apollo;
* Zona Centrului Istoric.

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 f  
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, Mail 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 veder 

prevenirii actelor terorist.
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B. DATE STATISTICE

a) Numărul populaţiei:

Conform datelor transmise de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 3, 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 -  529.410

- persoane de sex masculin -  257.102

- persoane de sex feminin -  272.308

- persoane cu vârsta între 0 -18 ani -  87.624

-sex masculin-45.041 

-sex feminin—42.583

- persoane cu vârsta între 18 -  50 ani - 262.175

-sex masculin-134.680 

-sex feminin-127.495

- persoane cu vârstă peste 50 ani -179.611

Sex masculin-77.381 

Sex feminin-102.230

> Număr persoane cu reşedinţă valabilă pe raza Sectorului 3 -  4.704

-persoane de sex masculin-2.316 

-persoane de sex feminin-2.388

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.



C. 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.

1-2 ianuarie - Anul Nou;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - Unirea Principatelor Române Moldova şi Ţara 
Românească, formarea statului naţional modem român (1859);

1 mai - Ziua Internaţională a Muncii;

9 mai - Ziua Europei;

1 iunie - Ziua Copilului;

1 decembrie - Ziua Naţională (Ziua Marii Uniri) - Sărbătorirea desăvârşirii Unităţii Naţionale; 
Unirea Transilvaniei cu România, formarea României Mari (1918);

31 decembrie - Anul Nou.

Zilele oraşului - Zilele Bucureştiul ui ̂ atesta/ documentare din 20 septembrie 1459) -  zona 
Centrul Istoric " — în perioada 19 — 21 septembrie

Evenimentele organizaţiilor politice, economice, culturale, asociaţiilor profesionale şi alte 
instituţii:

- Ziua Transportatorului Public în data de 09 Mai;

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 Mail Vitan, Park Lake şi Centrul Comercial Auchan Titan se organizează spectacole, 
jocuri interactive şi concursuri.

- manifestări cultural -  sportive organizate pe stadionul Arena Naţională, în Parcul „Al.I.Cuza” şi 
Parcul „Titan”.

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.

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).

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.
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Evenimentele mai sus menţionate sunt incluse în categoria celor cu un grad mediu de risc, pe linie 
de ordine şi siguranţă 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.
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CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI ZONELE DE
RESPONSABILITATE

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 
având următoarele structuri operative:

-Direcţia Ordine Publică şi Control, având în componenţă:
SERVICIUL 1 Ordine Publică şi Control 

-BIROUL 1 
-BIROUL 2

SERVICIUL 2 Ordine Publică şi Control 
-BIROUL 3 
-BIROUL 4

-Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice;
DIRECŢIA MANAGEMENT OPERATIONAL 

-Serviciu] Dispecerat Operaţional;

-Serviciul Monitorizare Instituţii Publice;
-Serviciul Monitorizare Obiective şi Unităţi de învăţământ;

Pentru acoperirea întregului sector cu echipaje de poliţie locală, au fost stabilite 14 zone de 
siguranţă publică ce intră în responsabilitatea efectivelor din cadrul structurilor operative,inclusiv 
Parcurile A.I.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 pân 
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 populaţiei, 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 tăticul 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 agroalimentare, unităţi de învăţământ, 
marile parcuri, miniparcuri, locuri dejoacă, 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, Direcţia Generală de Poliţie Locală, prin Serviciul M onitorizare Instituţii Publice 
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
•  Mihai Bravu nr.4
• Depozit Arhiva -  Splaiul Unirii nr. 15
• Parcul Brăţării
•  Creşa Greierasul -  str.Marin Pazon nr.2 B
• C.S.S.P.A — Bd.l Decembrie nr. 1918 nr.9 J
• Centrul social Crinul Alb -  Jean Steriadi nr.40 A

Deasemenea, Serviciul Monitorizare Instituţii Publice va asigura însoţirea autospecialei de 
transport valori, de la casieriile autorităţilor publice locale către unităţile Trezoreriei Municipiului 
Bucureşti, prin echipaje special instruite pentru astfel de misiuni cu grad ridicat de risc.
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Totodată, Direcţia Generală de Poliţie Locală, prin Serviciul Monitorizare Obiective şi Unităţi de 
învăţământ, cu personalul contractual din subordine asigură paza unităţilor de învăţământ, precum şi 
monitorizarea sistemelor de securitate, antiefracţie şi alte sisteme de alarmare amplasate la aceste 
obiective date în responsabilitate, cu scopul prevenirii şi combaterii atacurilor armate, pătrunderii prin 
efracţie, săvârşirea actelor de furt, acte de sabotaj şi alte evenimente care periclitează siguranţa elevilor, a 
cadrelor didactice şi a patrimoniul acestor obiective.

Activitatea de monitorizare se realizează atât prin personalul angajat, cât şi prin conectarea 
sistemelor de alarmare la dispeceratul operaţional al serviciului care menţine legătura cu echipajele de 
intervenţie formate din poliţişti locali pentru mobilizarea acestora în cazul declanşării alarmei.

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

- 32 patrule de ordine publică şi control organizate pe trei schimburi/8 ore, asigurând în medie 14-16
patrule pe fiecare din sch. I şi II, iar la sch. III, în medie 4 patrule;

- 5 echipaje de circulaţie rutieră, organizate pe trei schimburi/8 ore, asigurând în medie 2 echipaje la
schimb I, 2 echipaje la schimb II şi 1 echipaj la schimbul 3;

DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ ŞI CONTROL 
- ZONE DE RESPONSABILITATE

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:

> Serviciul 1 Ordine Publică şi Control, cu delimitare zonală:

• Calea Calarasilor-limita sector 2-Str. Hristov Botev-bd. Carol I-bd.Regir 
Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiul independentei-Splaiul Unirii-str. Releului-str. 
Fizicienilor-bd.Camil Ressu-Calea Dudesti-bd.Burebista-Piata Alba Iulia-bd. 
Decebal-Piata Hurmuzachi

• BIROUL 1 -  
ZONA 1 cu delimitare zonală:

Splaiul Unirii -  Bd. Unirii -  Piaţa Alba Iulia -  Bd. Burebista -  Calea Dudeşti -  Bd. Camil Ressu -  
Str. Fizicienilor -  Str. Releului -  Splaiul Unirii -Bd. Unirii.

♦ Subzona 1

Bd. Unirii -  Lucian Blaga -  Calea Vitan - Şos. M. Bravu -  Splaiul Unirii -  Bd.
Unirii. / ]
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Subzona2

Bd. Unirii -  Bd. Burebista -  Calea Dudeşti -  Bd. Camil Ressu -  Bd. Râmnicul Sărat 
— Calea Vitan -  Lucian Blaga -  Bd. Unirii.

• Subzona 3

Bd. Camil Ressu -  Str. Fizicienilor -  Str. Releului -  Splaiul Unirii - Şos. Mihai 
Bravu -  Calea Vitan -  Râmnicul Sărat -  Bd. Camil Ressu.

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr.120/2010:
-  Sos.Mihai Bravu nr. 296
-  Str.Popa Farcas
-  Str.Caloian Judetulx str.Vulcan Judeţul
-  Str. Vlad Dracu
-  Calea Dudesti
-  Alea Banu Udrea
-  Str.Simbolului
-  Aleea Foişorului nr. 1
-  Str.Emil Boţea
-  Str.Anastasie Panu nr.3 Bl A3
-  Str.Anastasie Panu nr. 1 Bl A2
-  Str.Nucului
-  Str.Gradinarilor
-  Str.Calugareni X str. Foişorului
-  Str. Ion minulescuX Str.Călugăreni
-  Str .Foişorului nr. 116
-  Str.Morilor X str.Ion Minulescu
-  Str.Florin Ciungan
-  Sos.Mihai Bravu nr. 329
-  Aleea Şcolarilor
-  Str.Dmmul Murgului
-  Str.Lugoj ana
-  Str.Ramnicu Sarat x Nicolae Pascu
-  Str.Bonea Marin (Pizza Florina si gang)
-  Str.Inotatorilor x Aleea Râmnicu Sarat
-  Aleea Râmnicu Sarat

-  Aleea Suraia punct trafo bl 30A
-  Str. Schitului nr 10 x Intrarea Arginutului
-  Str.Eterului x Dumitru Z. Niculae
-  Str.Lacramioarei nr.52-54
-  Str.Reconstrucţiei(se consumă băutura la locurile de joaca)

-  Sos.Mihai Bravu nr.329
-  Str. Adrian Cârstea nr 1,

Alea Banu Udrea / )
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-  Str. Simbolului (locuri de joaca)
-  Str.Baia Mare (locuri de joaca)
-  Aleea Şcolarilor 

Str.Lacramioarei nr.21 (loc joaca)
-  Str.Ramnicu Sarat x Nicolae Pascu (loc joaca)
-  Str.Bonea Marin (Pizza Florina si gang)

Zone unde se comit frecvent fapte contravenţionale:

Bd. Unirii, Calea Vitan. în zona târgului Autovit, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan şi Splaiul 
Unirii.

• BIROUL 2 - 
ZONA 2 cu delimitare zonală:

Calea Călărasilor-Str. Romulus- Str. Mântuleasa-Str. Negustori-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. 
Regina Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiul Independenţei-Bulevardul Unirii - Bd. Decebal -  Calea 
Calarasilor

• Subzona 1

Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea 
Victoriei-Splaiul Independenţei-Bulevardul Unirii- str. Traian -  Calea Calarasilor;

• Subzona 2
Calea Călăraşilor - str. Traian - Bulevardul Unirii- Bd. Decebal -  Calea Calarasilor

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr.120/2010:
-  Liceul Hyperion
-  Str.Th SperantiaXIntr. Anestinelor
-  Str.InvingatorilorX str.Delea Noua
-  Str.Popa Nan
-  Str. Vulturilor
-  Str.Valeriu Branşste
-  Str.Maximilian Popper
-  Str.Traian X Str.Maximilian Popper
-  Str.Traian Xstr.Vasile Lucaciu
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Locuri unde se tulbura ordinea si liniştea publică:
-  Str. Anton Pann
-  Str.Vasile Lucaciu
-  Str.Zborului
-  Str.Mântuleasa
-  Str.Maximilian Popper
-  Str.Traian X Str.Maximilian Popper
-  Str.Traian X str.Vasile Lucaciu

Zone unde se comit frecvent fapte contravenţionale:

-  în zona marilor centre comerciale cum ar fi Maazinul Unirea, Magazinul 
Cocor, Piaţa Traian, Centrul Vechi.

>  Serviciul 2 Ordine Publică şi Control, cu delimitare zonală:

•  Piaţa Hurmuzachi-bdJ)ecebal-Calea Dudesti-bd.Camil Ressu-str.Fizicienilor-str. 
Releului-Splaiul Unirii-limita judeţ Ilfov-Drumul intre Tarlale-str. Peles— lacul 
Pantelimon-Sos. Dudesti Panteiimon ,bd. Burebista-Piata Hurmuzachi

• BIROUL 3 - 
ZONA 3 cu delimitare zonală:

Piaţa Alba Iuiia -  Bd. Decebal -  Limită Sector 2 (Bd. Basarabia) -  Bd. Basarabia - Şos. Dudeşti 
Panteiimon - Şos. Gării Căţelu - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Baducului -  Str. Brăţării -  
Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu -  Bd. Ccamil Ressu -  Calea Dudeşti -  Bd. Burebista 
-  Piaţa Alba Iulia

• Subzona 1
Piaţa Alba Iulia -  Bd. Decebal - Şos. Mihai Bravu -  Str. Baba Novac -  Câmpia 
Libertăţii -  Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu -  Calea Dudeşti -  Bd. Burebista 
-  Piaţa Alba Iulia.

• Subzona2

Şos. Mihai Bravu -  Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) -  Bd. Nicolae Grigorescu ~  Str. 
Constantin Brâncuşi -  Str. Baba Novac - Şos. Mihai Bravu.

•  Subzona 3
Str. Baba Novac -  Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Camil 

Ressu - Str. Liviu Rebreanu - Câmpia Libertăţii - Str. Baba Novac
•  Subzona 4

Bd. Nicolae Grigorescu - Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) -  Bd. 1 Decembrie 1918 -  
Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu.



• Subzona5

Bd, 1 Decembrie 1918 -  Bd. Basarabia -  Str. Industriilor - Drumul între Tarlale- 
Drumul Gura Badicului -Drumul Gura Făgetului- Str. Brăţării - Bd. 1 Decembrie 
1918.

• Subzona 6

Şos. Dudeşti Panteiimon - Şos. Gării Căţelu -  Str. Industriilor - Şos. Dudeşti 
Panteiimon

Locuri unde se incalca prevederile HCGMB nr.120/2008:

-  Str.Baba Novac nr. 13
-  Str.Ţuculescu nr. 13
-  Platou Cinema Gloria
-  Platou Miniş
-  Aleea Solidarităţii
-  Intrarea Badeni
-  Intrarea Titan
-  Intrarea Muncii - Limita cu sestor 2
-  Str.Campia Libertăţii X str. Baba Novac
-  Str.Lucretiu Patrascanu - capat Troleu
-  Aleea Cioplea

Locuri unde se tulbura ordinea si liniştea publică:

-  Str.Lucretiu Patrăşcanu -  capat Troleu

-  Platou Miniş

-  Intrarea Badeni 

Aleea Cioplea

-  Str.Vîlsăneşti.

Zone unde se comit frecvent fapte contravenţionale:

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.

-  Zona Republica şi Piaţa Miniş.

18



• BIROUL 4
ZONA 4 cu delimitare zonalâ:

Str. Releului -  Str. Fizicienilor -  Bd. Camil Ressu -  Bd. Nicolae Grigorescu -  Str. Liviu Rebreanu
-  Str. Brăţării -  Drumul Gura Badicului - Drumul între Tarlale-limita judeţul Ilfov- Splaiul Unirii
- Str. Releului.

• Subzona 1
Str. Releului -  Str. Fizicienilor -  Bd. Camil Ressu - Bd. NicolaeGrigorescu -  Str. 
Liviu Rebreanu -  Bd. 1 Decembrie 1918 -  Str. Trapezului -  Str. Vitioara -  Drumul 
Malul Mierii -  Splaiul Unirii - Str. Releului.

• Subzona 2

Str. Trapezului -  Str. Vitioara -  Drumul Malul Mierii -  Splaiul Unirii -  limita 
judeţul Ilfov -  Bd. Th. Pallady - Str. Trapezului.

• Subzona3

Bd. 1 Decembrie 1918 -Str. Liviu Rebreanu- Str. Brăţării -  Drumul Gura 
Făgetului-Drumul Gura Badicului -  Drumul între Tarlale - Bd. Th. Pallady - Bd. 1 
Decembrie 1918

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr. 120/2008:
-  Aleea Vlahita 4-6 parculete
-  str Vlahita 1 XAleea Vlahiţa 1
-  Str. Patrioţilor PM7 PM8
-  Str. Patrioţilor PM13
-  Aleea Zemeş(parculet şi parcare )
-  Str.Prevederii G16 G17
-  Aleea Ninsorii (deşeuri din construcţii)
-  Aleea Mizil C2
-  Str.Lemnisorului
-  Str.Trapezului Bl C2 spate
-  Str Spaţiului la centrala
-  Aleea Lunca Bradului
-  Str.Petre Ionescu
-  Str.Patulului

Str.Iosif Albu punct trafo 
Str.Bratarii / str.IonCiubaru 
Aleea Perişoru
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Locuri unde sc tulbura ordinea si liniştea publică:

-  Aleea Zemes parculet si parcare bl M29G

-  Str.Prevederii G 16 G 17

-  Aleea Vlahita 4-6 parculete
-  str Vlahita 1 x aleea Vlahita 1
-  Str.Patrioţilor PM7 PM8 parculet
-  Str.Patrioţilor PM13

Zone unde se comit frecvent fapte contravenţionale:

-  Piaţa Titan şi Piaţa 1 Decembrie 1981.

-  Itinerarii de patrulare pe raza Sectorului 3-ANEXA NR.2

-  Starea contravenţională la nivelul Direcţiei Ordine Publică şi Control pe anul 
2019 comparativ cu anul 2018. -ANEXA NR.3

SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE

A. ZONELE DE SIGURANŢĂ R UTIERĂ:

Zona 1 de siguranţă publică/fluenţă:

• Calea Calarasilor-limita sector 2-Str. Hristov Botev-bd. Carol I-bd.Regina 
Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiul independentei-Splaiul Unirii-str. Releului-sti. 
Fizicienilor-bd.Camil Ressu-Calea Dudesti-bd.Burebista-Piata Alba Iulia-bd. 
Decebal-Piata Hurmuzachi

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

Intersecţie Sos.Mihai Bravu -  Calea Dudeşti 

Şcoala Generală nr. 80.
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Zona 2 de siguranţă publică/fluentă: 
LIMITA

• Piaţa Hurmuzachi-bd.Decebal-Calea Dudesti-bd.Camil Ressu-str.Fizicienilor-str. 
Releului-Splaiul Unirii-limita judeţ Ilfov-Drumul intre Tariale-str. Peles—clacul 
Pantelimon-Sos. Dudeşti Pantelimonbd. Burebista-Piata Hurmuzachi

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

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

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC

La nivelul Poliţiei Locale Sector 3 sunt angrenaţi în activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii 
publice, prevenirii şi combaterii fenomenelor stradale care afecteaza siguranţa cetăţenilor şi imaginea 
Sectorului 3, monitorizare unităţilor de învăţământ şi instituţii de interes public local, un număr de 237 
poliţişti locali şi 7 guarzi din care:

> 131 poliţişti locali pentru menţinerea ordinii publice pe zonele de responsabilitate;

> 22 poliţişti locali pentru circulaţie pe drumurile publice;

> 60 poliţişti locali pentru monitorizarea instituţiilor publice+7guarzi;

> 24 poliţişti localipentru 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; /  f
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armamentul si muniţia aferentă;
-  cătuşe;
-  spray lacrimogen;
-  bastoane;
-  tomfe;
-  electroşocuri;
-  fluiere;
-  bastoane reflectorizante;
-  lanterne;

aparate fotografice;
-  camere video;
-  veste reflectorizante;
-  bandă inscripţionată

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 m isiuni:

> acţionează în locuri cu potenţial criminogen ridicat pentru prevenirea şi descurajarea persoanei - 
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;
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> 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;

>  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 afectată;

>  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;

>  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 produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ- 

teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică 
procedurile legale de ridicare a acestora;

V- 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/subdi vizi unii 
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/subdi viziunii 
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 mălinilor, 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 fizi ce sau j uridice, 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.

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 m isiuni:

>  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.
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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.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 ierarhîci.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 necesar v. 
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 competenjă^care îl poate ajuta pe timpul serviciului;
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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 de natură să producă pagube, aduc de 
îndată Ia 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.

27



2. CONSEMNUL PARTICULAR
• Verifică 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 ■. 

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.
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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 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 limcţionarilor 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.

Directorii Generali Adjuncţi ai D irecţiei 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 lo c a l e ^ s  /  /



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;
f) participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordii 

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 ve 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.
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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.

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. /
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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 şeful de serviciu, pe care îl supune aprobării directorului general.

Totodată, poliţiştii locali cu atribuţii de conducere, pe lângă atribuţiile specifice, vor desfăşura şi 
următoarele activităţi:

- conduc, îndrumă şi controlează poliţiştii locali de ordine publică, monitorizare instituţii 
publice şi circulaţie rutieră, aflaţi în serviciu;
analizează, sub aspectul eficienţei, rapoartele zilnice de activitate ale poliţiştilor local' 
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, 
verificarea stării fizice corespunzătoare in vederea desfăşurării in bune condiţii a sarcinilor de 
serviciu

în 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.

-  Tabel cu personalul de conducere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală Sector 3-Dineâţia Ordine Publică şi ControI-ANEXA NR.4
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CAPITOLUL V in

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 
Jandarm i 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 
cetăţenilor.
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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 la 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.

MISIUNI EXECUTATE DE POLITIA SECTORULUI 3 ÎN COMUN CU 
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ

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 flirturilor de capace de canal, fier vechi, 
precum şi interzicerea accesului şi circulaţiei pe drumurile publice;
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;
organizări itinerarelor de patrulare cu ocazia adunărilor
publice, ir tice şi sportive desfăşurate la nivel local.



MODUL DE COOPERARE

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 

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 2020

-  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 ov 
construcţii şi gunoaie de altă natura pe raza Secţiilor 10, 11, 12, 13 şi 23 ;

acţiuni pentru combaterea comerţului stradal neautorizat 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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DISPOZIŢII FINALE

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 potential 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 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ

D.G.P.M.B.

POLIŢIA SECTORULUI 3

DIRECTOR GENERAL COMISAR ŞEF DE POLIŢIE 

Gabriel SCfflOPU



Anexa nr. 1

Lista străzilor a căilor de comunicaţie rutieră pe raza Sectorului 3

Alei
1. Aleea Adiud
2. Aleea Dimitrie Anghel. poet
3. Aleea Apahida
4. Aleea Argintului
5. Aleea Banul Udrea
6. Aleea Barajul Bicaz
7. Aleea Baraiul Bistriţei
8. Aleea Baraiul Cucuteni
9. Aleea Baraiul Dunării
10. Aleea Baraiul Iezeru
11. Aleea Baraiul Lotru
12. Aleea Baraiul Rovinari
13. Aleea Baraiul Sadului
14. Aleea Baraiul Uzului
15. Aleea Berevoiesti
16. Aleea Blaiel
17. Aleea Emil Botta. poet
18. Aleea Buchetului
19. Aleea Budacu
20. Aleea Buhuşi
21. Aleea Marius Emanoil Buteica. erou
22. Aleea Calnau
23. Aleea Adrian Carstea. slt.
24. Aleea Cauzaşi
25. Aleea Cindrel
26. Aleea Cioplea
27. Aleea Ciucea
28. Aleea Florin Ciungan
29. Aleea Codrii Neamţului
30. Aleea Feteşti
31. Aleea Fizicienilor
32. Aleea Foişorului



33. Aleea Fuiorului

34. Aleea Onisifor Ghibu
35. Aleea Giureeni
36. Aleea Vasile Goldis
37. Aleea Iosif Hodos
38. Aleea Ianca
39. Aleea Ilioara
40. Aleea Jieneasca
41. Aleea Laceni
42. Aleea Lăcrămioarei
43. Aleea Leorda
44. Aleea Lipănesti
45. Aleea Lunca Bradului
46. Aleea Lunca Moldovei
47. Aleea Lunca Mureşului
48. Aleea Mâdărasi
49. Aleea Mănăstirea Agapia
50. Aleea Mizil
51. Aleea Moreni
52. Aleea Alexandru Voievod Moruzi
53. Aleea Mostistea
54. Aleea Negru Vodâ
55. Aleea Păcalea
56. Aleea Pădurea Craiului
57. Aleea Perisoru
58. Aleea Plenita
59. Aleea Plesesti
60. Aleea Postăvarul
61. Aleea Prevederii
62. Aleea Râmnicu Sărat
63. Aleea Râmnicu Vâlcea
64. Aleea Rotunda
65. Aleea Şcolarilor
66. Aleea Sibiana
67. Aleea Solidarităţii
68. Aleea Stanila
69. Aleea Suraia
70. Aleea Tandala
71. Aleea Tăndărei
72. Aleea Textilistilor
73. Aleea Constantin Tudor, frt.



74. Aleea Ion Tudor, sold.
75. Aleea Vârful cu Dor
76. Aleea Vlăhita
77. Aleea Zavideni

Bulevarde
1. Bulevardul 1 Decembrie 1918
2. Bulevardul Basarabia
3. Bulevardul Ion C. Brătianu
4. Bulevardul Burebista
5. Bulevardul Camil Ressu
6. Bulevardul Carol I
7. Bulevardul Comeliu Coposu
8. Bulevardul Decebal
9. Bulevardul Energeticienilor
10. Bulevardul Octavian Goga
11. Bulevardul Nicolae Grigorescu. pictor
12. Bulevardul Hristo Botev
13. Bulevardul Mlrcea Vodă
14. Bulevardul Theodor Pallady
15. Bulevardul Râmnicu Sărat
16. Bulevardul Regina Elisabeta
17. Bulevardul Unirii



Căi

1. Calea Călăraşi
2. Calea Dudeşti
3. Calea Moşilor
4. Calea Văcăreşti
5. Calea Victoriei
6. Calea Vitan

Drumuri
î . Drumul Gura Calitei
2. Drumul intre Tarlale
3. Drumul Lunca Corbului
4. Drumul Lunca Jaristei
5. Drumul Lunca Merilor

6. Drumul Malu Roşu
7. Drumul Murgului
8. Drumul Sătenilor

Intrări
î . Intrarea Albăstritei
2. Intrarea Amazoanei
3. Intrarea Anestinelor
4. Intrarea Aniversării

5. Intrarea Arenei
6. Intrarea Arsura
7. Intrarea Ataşamentului
8. Intrarea Baba Novac
9. Intrarea Bâdeni
10. Intrarea Banul Udrea
11. Intrarea Andrei Bârseanu
12. Intrarea Bârsei
13. Intrarea Cezar Bolliac. noi
14. Intrarea Borceae
15. Intrarea Brates
16. Intrarea Budeasa
17. Intrarea Ion Gh. Buzoianu. ltcol.
18. Intrarea Caloian Judetu
19. Intrarea Canarului
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20. Intrarea Cărbunesti
21. Intrarea Radu Ceauş
22. Intrarea Chimiei
23. Intrarea Ion Ciopleanu
24. Intrarea Clăilor
25. Intrarea Maria Clucereasa

26. Intrarea Colţului
27. Intrarea Concursului
28. Intrarea Cortinei
29. Intrarea Coşarului
30. Intrarea Dealul Poeni
31. Intrarea Traian Demetrescu
32. Intrarea Dinamicei
33. Intrarea Fumăritei
34. Intrarea Grigore Gănescu. prof.
35. Intrarea Greierului
36. Intrarea Homorod
37. Intrarea Horbotei
38. Intrarea Hulubilor
39. Intrarea Industriilor
40. Intrarea învingătorilor
41. Intrarea Jaristea
42. Intrarea Lacul Lala
43. Intrarea Lianei
44. Intrarea Licurici
45. Intrarea Literei
46. Intrarea Vasile Lucaciu. preot
47. Intrarea Mamulari
48. Intrarea Metalului
49. Intrarea Muncii
50. Intrarea Muscatei
51. Intrarea Negru Vodă
52. Intrarea Odobeşti
53. Intrarea Olteni
54. Intrarea Parfumului
55. Intrarea Parului
56. Intrarea Patinoarului
57. Intrarea Patrulei
58. Intrarea Platon
59. Intrarea Eufirosina Ponescu
60. Intrarea Maximilian Popper, dr.



61. Intrarea Prispei
62. Intrarea Pristolului
63. Intrarea Reconstrucţiei
64. Intrarea Rubinului
65. Intrarea Scorteni
66. Intrarea Sectorului
67. Intrarea Nicolae Şelari
68. Intrarea Siliciului
69. Intrarea Simbolului
70. Intrarea Ştafetei
71. Intrarea Stejarului
72. Intrarea Tarcâu

73. Intrarea Titan
74. Intrarea Tropicelor
75. Intrarea Gheorghe Tudorache
76. Intrarea Văilor
77. Intrarea Iuliu Valaori.pro£
78. Intrarea Vâslei
79. Intrarea Violoncelului
80. Intrarea Viseul de Sus
81. Intrarea Voronet
82. Intrarea Avram Zenovie. mr.

Pieţe
1. Piaţa Alba Iulia
2 . Piaţa Comeliu C o p o s u

3. Piaţa Sfântul Gheorghe
4. Piaţa Traian
5. Piaţa Unirii
6. Piaţa Universităţii

Splaiuri
1. Splaiul Independentei
2. Splaiul Unirii

Şosele
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1. Şoseaua Dudeşti - Panteiimon
2. Şoseaua Gara Câtelu
3. Şoseaua Mihai Bravu

Străzi
1. Strada 19 Noiembrie

2. Strada Academiei

3. Strada Adamache Vasile

4. Strada Agricultorilor

5. Strada Alebu Iosif, col.

6. Strada Alexander von Humboldt

7. Strada Alunelului

8. Strada Ambrozie Matei, sold.

9. Strada Anestinelor

10. Strada Apostol Mărgărit

11. Strada Arcuşului

12. Strada Armenis

13. Strada Avuţiei

14. Strada Baba Novac

15. Strada Babeni

16. Strada Bacani

17. Strada Baciu Judetu

18. Strada Badescu Mircea

19. Strada Baia de Fier

20. Strada Baia Mare

21. Strada Balcesti

22. Strada Băniei

23. Strada Banul Udrea

24. Strada Barasch Iuliu, dr.

25. Strada Baratiei

26. Strada Barcarolei

27. Strada Barcianu Daniel, prof.

28. Strada Barseanu Andrei

29. Strada Barsescu Agatha

30. Strada Basarab Matei

31. Strada Becatei



32. Strada Biserica Doamnei

33. Strada Bistricioara

34. Strada Blaga Lucian, poet

35. Strada Blajel

36. Strada Blanari

37. Strada Bolintineanu Dimitrie, scriitor

38. Strada Bolliac Cezar, poet

39. Strada Bonea Marin, serg.

40. Strada Boţea Aurei, lt.av.

41. Strada Brailita

42. Strada Brancusi Constantin, sculptor

43. Strada Brânduşelor

44. Strada Branişte Valeriu

45. Strada Brăţării

46. Strada Brauner Victor

47. Strada Bravilor

48. Strada Breaza

49. Strada Brezeanu Iancu

50. Strada Bucovina

51. Strada Budesti

52. Strada Buga

53. Strada Buhuşi

54. Strada Bumbacari

55. Strada Burdujeni

56. Strada Burlusi

57. Strada Burniţei

58. Strada Calan

59. Strada Caldarari

60. Strada Caloian Judetu

61. Strada Calomfirescu Radu

62. Strada Calotesti

63. Strada Calugareni

64. Strada Căluşarilor

65. Strada Campia Libertăţii

66. Strada Campineanca

67. Strada Caolinului
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68. Strada Carada Eugeniu

69. Strada Caragea Ilie, cap.

70. Strada Caragiu Toma

71. Strada Carlova Vasile, poet

72. Strada Catanoaia

73. Strada Cauzaşi

74. Strada Cavafii Vechi

75. Strada Cazanesti

76. Strada Cazangiilor

77. Strada Ceairului

78. Strada Ceauş Radu

79. Strada Cerceluş

80. Strada Cema Panait, poet

81. Strada Chezăşiei

82. Strada Chiciurei

83. Strada Chilioara

84. Strada Chiparosului

85. Strada Chitarei

86. Strada Cicoarei

87. Strada Ciubaru loan, serg.

88. Strada Ciucea

89. Strada Cluceru Udricani

90. Strada Codrii Neamţului

91. Strada Cogalnic

92. Strada Coltei

93. Strada Columbelor

94. Strada Complexului

95. Strada Confederaţiei

96. Strada Constantinescu Mitrita, prof.

97. Strada Copaceni

98. Strada Cornul Caprei

99. Strada Cositelor

100. Strada Covaci

101. Strada Cozla

102. Strada Credinţei

103. Strada Crestei



104. Strada Crinul de Gradina

105. Strada Cristea Adrian

106. Strada Crivatului

107. Strada Cromului

108. Strada Cugir

109. Strada Cuibaru loan, serg.

110. Strada Culesului

111. Strada Culmea Veche

112. Strada Cultul Patriei

113. Strada Cumpanici Petre, prof.

114. Strada Cunesti

115. Strada Cutezătorilor

116. Strada Dădu

117. Strada Danubiu

118. Strada Darabani

119. Strada Delea Noua

120. Strada Deltei

121. Strada Demarat Zossima

122. Strada Depozitului

123. Strada Diligentei

124. Strada Discului

125. Strada Doamna Chiajna

126. Strada Doamnei

127. Strada Dobrescu Matache

128. Strada Dobroteasa

129. Strada Doicesti

130. Strada Doja Gheorghe

131. Strada Doliei

132. Strada Dragan Constantin, sold.

133. Strada Dragan Dumitru, sold.

134. Strada Dristorului

135. Strada Drumeagului

136. Strada Drumeţului

137. Strada Drumul intre Vii

138. Strada Dumitru Petre, sold.

139. Strada Dumitru Z. Nicolae, sold.



140. Strada Dunarea Albastra

141. Strada Economiei

142. Strada Elbrus

143. Strada Elias Jacques

144. Strada Elinescu Nita

145. Strada Eretelui

146. Strada Eşarfei

147. Strada Eterului

148. Strada Everest

149. Strada Feteşti

150. Strada Fetitelor

151. Strada Filderman Wilhelm

152. Strada Fildeşului

153. Strada Filibiliu Ion, prof.

154. Strada Filitti C. loan

155. Strada Firidei

156. Strada Fizicienilor

157. Strada Floare Albastra

158. Strada Florescu Ion Emanoil, g-ral.

159. Strada Foisoreanu Mihail, lt.

160. Strada Foişorului

161. Strada Franceza

162. Strada Frasinetului

163. Strada Gabroveni

164. Strada Ganovici Dumitru, lt.

165. Strada Garleanu Emil

166. Strada Gheorghe Cristescu

167. Strada Gheorghiev Vasile, serg.

168. Strada Ghetu Anghel, sold.

169. Strada Ghica Ion

170. Strada Gologanului

171. Strada Gospodăriei

172. Strada Grădinarilor

173. Strada Grigore Ion, serg.

174. Strada Grindeiului

175. Strada Grot



176. Strada Gruiul Argeşului

177. Strada Gura Ialomitei

178. Strada Gura Vadului

179. Strada Gura Văii

180. Strada Hagiului

181. Strada Halelor

182. Strada Hanul cu Tei

183. Strada Harsova

184. Strada Hasmas

185. Strada Horezu

186. Strada Iancu I. Grigore, sold.

187. Strada Idealului

188. Strada Ilioara

189. Strada Industriilor

190. Strada întrecerii

191. Strada Invenţiei

192. Strada învingătorilor

193. Strada Ionescu D, Petre, pit.

194. Strada Ionescu Gion Gh., prof.

195. Strada Iosif Ion, sold.

196. Strada Iosif Stefan Octavian, poet

197. Strada Iosifesti

198. Strada Irisului

199. Strada Istriei

200. Strada Ivo Andric

201. Strada Jean Alexandru Steriadi

202. Strada Judetu Gheorghe

203. Strada Labirint

204. Strada Laborator

205. Strada Lăcrămioarei

206. Strada Lacul Greaca

207. Strada Lalelelor

208. Strada Lazareanu Barbu

209. Strada Lazareni

210. Strada Lazarescu Petre, lt.av.

211. Strada Lemnisorului



212. Strada Levantica

213. Strada Licaret Nicolae, cpt.

214. Strada Lipscani

215. Strada Logofătul Tautu

216. Strada Logofătul Udriste

217. Strada Lotrioara

218. Strada Loviste

219. Strada Lucaciu Vasile, preot

220. Strada Lucieni

221. Strada Lugoj ana

222. Strada Lunca Banului

223. Strada Lunca Bradului

224. Strada Lupsanu

225. Strada Magatti Alexandru, sold.

226. Strada Magnetului

227. Strada Măgură Mare

228. Strada Malureni

229. Strada Malva

230. Strada Mamulari

231. Strada Manea Gheorghe

232. Strada Mantuleasa

233. Strada Mares Scarlat, lt.av.

234. Strada Marin Marin, sold.

235. Strada Marin Nicolae, sold.

236. Strada Martinesti

237. Strada Mărului

238. Strada Mavrogheni Nicolae

239. Strada Medeleni

240. Strada Meiului

241. Strada Meşterul Manole

242. Strada Mihale N. Stelian, sold.

243. Strada Mileanca

244. Strada Miletin

245. Strada Minis

246. Strada Minulescu Ion, poet

247. Strada Miraslau



248. Strada Mizil

249. Strada Moea Alexandru, sit.

250. Strada Moise Nicoara, prof.

251. Strada Monolitului

252. Strada Morilor

253. Strada Mortun Ion

254. Strada Moruzi Alexandru Voievod

255. Strada Mos Ion Roata

256. Strada Moţilor

257. Strada Mugur Mugurel

258. Strada Munţii Mehedinţi

259. Strada Muresana

260. Strada Mureşeni

261. Strada Murgeni

262. Strada Murgu Eftimie, prof.

263. Strada Năzuinţei

264. Strada Neagu Andrei, sold.

265. Strada Nedelcu Ion, pit

266. Strada Negoiu

267. Strada Negostina

268. Strada Negru Vodă

269. Strada Nerva Traian

270. Strada Nicolae Tudor

271. Strada Nicolau S. Stefan, prof.dr.

272. Strada Nistor Ion

273. Strada Nottara C. Constantin

274. Strada Nucului

275. Strada Octavian

276. Strada Odobesti

277. Strada Olteni

278. Strada Oriav

279. Strada Ozana

280. Strada Padurea Craiului

281. Strada Paleologu

282. Strada Pana Gheorghe, erou

283. Strada Pann Anton



284. Strada Panu Anastase

285. Strada Păpădiei

286. Strada Papazoglu Dumitru, It.col.

287. Strada Papiu Ilarian Alexandru, ist.

288. Strada Parfumului

289. Strada Paijolescu Ion, sold.

290. Strada Pas Balcescu Nicolae

291. Strada Pascal Aristide

292. Strada Pascu Nicolae, lt.

293. Strada Patlaginei

294. Strada Patrascanu Lucreţiu

295. Strada Patrascu Vodă

296. Strada Patriei

297. Strada Patrioţilor

298. Strada Patulului

299. Strada Paunescu

300. Strada Paltin Ion

301. Strada Paunesti

302. Strada Pazon Marin, pit.

303. Strada Peles

304. Strada Pelinului

305. Strada Pene Dumitru, serg.

306. Strada Penes Curcanul

307. Strada Petrache Florea, serg.

308. Strada Petrascu Gheorghe

309. Strada Petre Petre, serg.

310. Strada Pietroselului

311. Strada Pillat Ion

312. Strada Piscu Răchitei

313. Strada Plutei

314. Strada Polosca Tanase, sold.

315. Strada Popa Florea, sold.

316. Strada Popa Nan

317. Strada Popa Soare

318. Strada Popa Stoica din Farcas

319. Strada Popescu Alexandru, lt.



320. Strada Popescu Eufrosina

321. Strada Popper Maximilian, dr.

322. Strada Poştaşului

323. Strada Postăvarul

324. Strada Poştei

325. Strada Prevederii

326. Strada Prieteniei

327. Strada Prigoriilor

328. Strada Prisaca Domei

329. Strada Pupitrului

330. Strada Putui cu Roata

331. Strada Racari

332. Strada Racatau

333. Strada Racoteanu G. Ion, mr.

334. Strada Radu Gheorghe. pit.

335. Strada Rallet Dimitrie, dr.

336. Strada Râmnicu Valcea

337. Strada Rampei

338. Strada Randunelelor

339. Strada Rarau

340. Strada Rasinari

341. Strada Rasovita

342. Strada Rasvani

343. Strada Rebreanu Liviu

344. Strada Reconstrucţiei

345. Strada Regenerării

346. Strada Releului

347. Strada Remus

348. Strada Robescu F. Constantin

349. Strada Rodiei

350. Strada Rodnei

351. Strada Rodul Pământului

352. Strada Romulus

353. Strada Rosianu

354. Strada Roşu Nicolae

355. Strada Rotaru Ion, serg.



356. Strada Rotunda

357. Strada Rulmentului

358. Strada Rusanesti

359. Strada Sabitei

360. Strada Sahighian Ion, regizor

361. Strada Salcioarei

362. Strada Şapte Drumuri

363. Strada Sarmizegetusa

364. Strada Satelitului

365. Strada Scaune

366. Strada Schitului

367. Strada Şcoala Ciocanul

368. Strada Sebe T. Niculae, sold.

369. Strada Sebeş

370. Strada Sebesana

371. Strada Segovia

372. Strada Şelari

373. Strada Selimbar

374. Strada Sepcari

375. Strada Serban Ghita, sold.

376. Strada Sfanta Vineri

377. Strada Sfanţul Dumitru

378. Strada Sihleanu Alexandru Zamfir, poet

379. Strada Siminocului

380. Strada Sinesti

381. Strada Sintesti

382. Strada SitaR. Vasile, serg.

383. Strada Slanic

384. Strada Smardan

385. Strada Soarelui

386. Strada Soimari

387. Strada Speranţia D. Theodor

388. Strada Spiesti

389. Strada Spiridon Matei, sold.

390. Strada Stan Judetu

391. Strada Stavronoleos



392. Strada Stefan Constantin, sold.

393. Strada Stefanescu Teodor

394. Strada Stelea Spătarul

395. Strada Ştirului

396. Strada Stiubei

397. Strada Ţărăncuţei

398. Strada Tamita

399. Strada Tamoveanu Mihail

400. Strada Tattarescu Gheorghe, pictor

401. Strada Teclu Nicolae

402. Strada Teodorescu Constantin, sold.

403. Strada Teodorescu Gh. Dem.

404. Strada Teodorini Elena

405. Strada Ticus

406. Strada Tiglina

407. Strada Tina M. Petre, sold.

408. Strada Tina Radu, sold.

409. Strada Ţinutului

410. Strada Tomis

411. Strada Toneanu Vasile

412. Strada Tonitza Nicolae, pictor

413. Strada Traian

414. Strada Trandafirul Roşu

415. Strada Trapezului

416. Strada Trifoi

417. Strada Trilului

418. Strada Troscotului

419. Strada Ţuculescu Ion

420. Strada Tudor Gheorghe Bogdan

421. Strada Tudor Ion, sold.

422. Strada Tufanica

423. Strada Turturelelor

424. Strada Unitatii

425. Strada Văilor

426. Strada Valaori Iuliu, prof.

427. Strada Valea Bu



428. Strada Valea Mieilor

429. Strada Valea Sadului

430. Strada Valsanesti

431. Strada Vameşului

432. Strada Vântului

433. Strada Varasti

434. Strada Vârtej Gheorghe, serg.

435. Strada Verdetei

436. Strada Vericescu

437. Strada Vintila Vodă

438. Strada Virginia

439. Strada Viseul de Sus

440. Strada Vitejilor

441. Strada Vitioara

442. Strada Vlad Dracu

443. Strada Vlad Judetu

444. Strada Vlahita

445. Strada Vlahuta Alexandru

446. Strada Vlaicu Vodă

447. Strada Voiculescu Vasile

448. Strada Voineasa

449. Strada Voinescu Ion

450. Strada Voinicului

451. Strada Voioşiei

452. Strada Voronet

453. Strada Vrejului

454. Strada Vulcan Judetu

455. Strada Vulturilor

456. Strada Zarafi

457. Strada Zarzărilor

458. Strada Zborului

459. Strada Zemes

460. Strada Zimnicea

461. Strada Zizin
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Anexa nr. 2

ITINERARII DE PATRULARE

Biroul 1 -

ZONA 1 cu delimitare zonală

Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiul 
Independenţei-Bulevardul Unirii - Bd. Decebal -  Calea Calarasilor

•  Subzona 1

Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea 
Victoriei-Splaiul Independenţei-Bulevardul Unirii- str. Traian -  Calea Calarasilor;

• Subzona 2

Calea Călăraşilor - str. Traian - Bulevardul Unirii- Bd. Decebal -  Calea Calarasilor 

BIROUL 2 -

ZONA 2 cu delimitare zonală:

Splaiul Unirii -  Bd. Unirii -  Piaţa Alba Iulia — Bd. Burebista -  Calea Dudeşti — 
Bd. Camil Ressu -  Str. Fizicienilor -  Str. Releului -  Splaiul Unirii -Bd. Unirii..

•  Subzona 1

Bd. Unirii -  Lucian Blaga -  Calea Vitan - Şos. M. Bravu -  Splaiul Unirii -  Bd. 
Unirii.

• Subzona 2

Bd. Unirii — Bd. Burebista -  Calea Dudeşti -  Bd. Camil Ressu -  Bd. Râmnicul Sărat 
-  Calea Vitan -  Lucian Blaga -  Bd. Unirii.
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• Subzona 3

Bd. Camil Ressu -  Str. Fizicienilor -  Str. Releului -  Splaiul Unirii - Şos. Mihai 
Bravu -  Calea Vitan -  Râmnicul Sărat -  Bd. Camil Ressu.

•  Subzona 1
Piaţa Alba Iulia -  Bd. Decebal - Şos. Mihai Bravu -  Str. Baba Novac -  Câmpia 
Libertăţii -  Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu -  Calea Dudeşti -  Bd. Burebista 
-  Piaţa Alba Iulia.

• Subzona2

Şos. Mihai Bravu -  Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) -  Bd. Nicolae Grigorescu -  Str. 
Constantin Brâncuşi -  Str. Baba Novac - Şos. Mihai Bravu.

• Subzona 3
Str. Baba Novac -  Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. CamV 

Ressu - Str. Liviu Rebreanu - Câmpia Libertăţii - Str. Baba Novac

• Subzona 4
Bd. Nicolae Grigorescu - Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) — Bd. 1 Decembrie 1918 -  
Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu.

• Subzona 5

Bd. 1 Decembrie 1918 -  Bd. Basarabia -  Str. Industriilor -  Str. Iosifeşti -  Drumul 
între Tarlale - Drumul Gura Badicului (Str. Vâlsăneşti) -  Str. Petre Petre - Str. 
Cioplea - Bd. 1 Decembrie 1918.

•  Subzona 6

Şos. Dudeşti Panteiimon - Şos. Gării Căţelu -  Str. Industriilor - Şos. Dudeşti 
Panteiimon

Biroul 4
ZONA 4 cu delimitare zonală:

Str. Releului -  Str. Fizicienilor -  Bd. Camil Ressu -  Bd. Nicolae Grigorescu -  Str. 
Liviu Rebreanu -  Str. Brăţării -  Drumul Gura Baducului - Drumul între Tarlale - 
Drumul Lunca Cetăţii - Splaiul Unirii - Str. Releului 

•  Subzona 1



Str. Releului -  Str. Fizicienilor -  Bd. Camil Ressu - Bd. NicolaeGrigorescu -  Str. 
Liviu Rebreanu -  Bd. 1 Decembrie 1918 -  Str. Trapezului -  Str. Vitioara -  Drumul 
Malul Mierii — Splaiul Unirii - Str. Releului.

• Subzona 2

Str. Trapezului -  Str. Vitioara -  Drumul Malul Mierii -  Splaiul Unirii -  Drumul 
Lunca Cetăţii -  Bd. Th. Pallady - Str. Trapezului.

•  Subzona3

Bd. 1 Decembrie 1918 -  Str. Brăţării -  Drumul Gura Badicului -  Drumul între 
Tarlale - Bd. Th. Pallady - Bd. 1 Decembrie 1918
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Anexa nr. 3

STAREA CONTRAVENŢIONALĂ 
PE ANUL 2019 COMPARATIV CU 

ANUL 2018

2018 2019

1 H C G M B  114/2004
P .V . cu  avertism en t scris: 58  
S u m a stab ilita: 407500 .00  
S u m a ach itata: 54000 .00

P .V . cu avertism en t scris: 126  
S u m a stab ilita : 90000 .00  
S u m a ach itata: 9000 .00

2 H C G M B  118/2004

T ota l procese  verbale: 479  
P .V . cu avertism en t scris: 12 
S u m a stab ilita : 475100 .00  
S u m a ach itata: 3000 .00

T o ta l p ro cese  verb ale: 323  
P .V . cu avertism en t scris: 2 
S u m a  stab ilita : 332500 .00  
S u m a  ach itata: 0 .00

3 H C G M B  120/2010

T o ta l p rocese  verb ale: 7976  
P .V . cu avertism en t scris: 963  
S u m a stab ilita : 8676900 .00  
S u m a ach itata: 75465 0 .0 0

T o ta l p ro cese  v erb a le: 42266  
P .V . cu avertism en t scris: 8370  
S u m a stab ilita : 46968900.00  
S u m a ach itata: 856085 .00

4 H C G M B  122 /2010

T o ta l p rocese verb a le: 1 
P .V . cu  avertism en t scris: 0 
S u m a stab ilita: 5000 .00  
S u m a ach itata: 0 .00

T o ta l p rocese  verb ale: 2 
P .V . cu  avertism en t scris: 0 
S u m a stab ilita : 3000 .00  
S u m a ach itata: 1000.00

5 H C G M B  124/2008

T o ta l procese  verbale: 1632  
P .V . cu  avertism en t scris: 953  
S u m a stab ilita : 371600 .00  
S u m a ach itata: 60950 .00

T o ta l p ro cese  verb ale: 2007  
P .V . cu avertism en t scris: 1087  
S u m a  stab ilita : 481700 .00  
S u m a  ach itata: 53250 .00

6 H C G M B  180 /2017

T o ta l p rocese  verb ale: 4  
P .V . cu avertism en t scris: 2 
S u m a stab ilita : 2000 .00  
S u m a ach itata: 0.00

T o ta l p ro cese  verb ale: 5  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 5 
S u m a stab ilita : 0 .00  
S u m a ach itata: 0.00

7 H C G M B  2 1 6 /2 0 0 6

T o ta l p ro cese  verb a le: 22  
P .V . cu avertism en t scris: 12 
S u m a stab ilita : 3070 0 .0 0  
S u m a  ach itata: 3000 .00

T o ta l p ro cese  verb a le: 14 
P .V . cu  avertism en t scris: 8 
S u m a sta b ilita : 18000.00  
S u m a ach itata: 1500.00

8 H C G M B  2 33 /2000

T ota l procese  verb a le: 232  
P .V . cu  avertism en t scris: 5  
S u m a stab ilita: 81000 .00  
S u m a achitata: 300.00

T o ta l p ro cese  verb a le: 73 
P .V . cu avertism en t scris: 0 
S u m a  stab ilita : 23100 .00  
S u m a  ach itata: 0 .00

9 H C G M B  30 4 /2 0 0 9

T o ta l p rocese  verb ale: 936  
P .V . cu  avertism en t scris: 18 
S u m a  stab ilita : 97870 .00  
S u m a ach itata: 12975 .00

T o ta l p ro cese  verb ale: 329  
P .V . cu  avertism en t scris: 67  
S u m a stab ilita : 34900 .00  
S u m a ach itata: 312 .50

10 H C L S 3 229 /2013

T o ta l p rocese  verb ale: 496  
P .V . cu avertism en t scris: 286  
S u m a stab ilita : 174900 .00  
S u m a ach itata: 35000 .00

T o ta l p ro cese  v erb a le: 242  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 150  
S u m a stab ilita : 69000 .00  
S u m a ach itata: 8500.00

11 H C L S 3 313 /2017

T o ta l procese  verb ale: 692  
P .V . cu  avertism en t scris: 3 6  
S u m a stab ilita : 1631550.00  
S u m a ach itata: 368550 .00

T o ta l p ro cese  verb a le: 805  
P .V . cu  avertism en t scris: 128  
S u m a stab ilita : 1563000.00  
S u m a ach itata: 187000.00
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12 H C L S 3  422 /2013

T o ta l p ro cese  v erb a le: 69  
P .V . cu  a v er tism en t scr is: 6  
S u m a stab ilita : 1530 0 .0 0  
S u m a ach ita ta : 0 .00

T o ta l p r o cese  v erb a le: 6  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 0  
S u m a sta b ilita : 1200 .00  
S u m a  ach itata: 0 .00

13 H C L S 3  56 7 /2 0 1 7

T o ta l p ro cese  v erb a le: 201  
P.V . cu a v er tism en t scr is: 84  
S u m a stab ilita : 7 7 0 0 0 .0 0  
S u m a ach itata: 5 0 0 0 .0 0

T o ta l p ro cese  verb a le: 58  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 19  
S u m a  stab ilita : 211 0 0 .0 0  
S u m a ach ita ta : 1000 .00

14 H C L S 3  78/2004

T o ta l p ro cese  v erb a le : 3 6  
P .V . cu  a v er tism en t scr is: 0  
S u m a  stab ilita : 3 6 0 0 0 .0 0  
S u m a ach itata: 7600 .00

T ota l p ro cese  verb ale: 4  
P .V . cu  a v ertism en t scr is: 0  
S u m a stab ilita : 3500 .00  
S u m a a ch ita ta : 250 .00

15 H G  3 48 /2004

T ota l p ro cese  v erb a le : 1 
P .V . cu a v er tism en t scr is: 0  
S u m a sta b ilita : 1500 .00  
S u m a ach itata: 5 0 0 .0 0

T o ta l p r o cese  v erb a le: 2  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 0  
S u m a  sta b ilita : 10400 .00  
S u m a  ach itata: 40 0 0 .0 0

16 H G  661/2001

T o ta l p ro cese  v erb a le : 0  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 0  
S u m a  stab ilita : 0 .00  
S u m a ach itata: 0 .00

17 L E G E A  12/1990

T o ta l p r o cese  v erb a le : 884  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 271  
S u m a  sta b ilita : 1 2 0 5100 .00  
S u m a ach ita ta : 2 9 5 0 0 .0 0

T o ta l p r o cese  verb ale: 595  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 83  
S u m a  sta b ilita : 373000 .00  
S u m a ach ita ta : 0 .00

18 L E G E A  185/2013

T o ta l p ro cese  v erb a le: 2  
P .V . cu  a v e r tism e n t scr is: 0 
S u m a  stab ilita : 20 0 0 .0 0  
S u m a ach itata: 5 0 0 .0 0

19 L E G E A  205/2004

T ota l p r o cese  v erb a le: 1 
P .V . cu  a v e r tism en t scr is: 0  
S u m a sta b ilita : 1000 .00  
S u m a ach ita ta : 0 .00

T o ta l p ro cese  v erb a le: 1 
P .V . cu  a v er tism en t scris: 1 
S u m a stab ilita : 0 .00  
S u m a ach ita ta : 0 .00

20 L E G E A  211/2011

T o ta l p ro cese  v erb a le: 6  
P .V . cu  a v e r tism e n t scr is: 0 
S u m a  stab ilita : 115000 .00  
S u m a ach ita ta : 15000 .00

T o ta l p r o cese  v erb a le: 5  
P .V . cu a v er tism en t scr is: 0  
S u m a  sta b ilita : 120000 .00  
S u m a  ach itata: 10000 .00

21 L E G E A  230 /2007

T o ta l p r o cese  v erb a le : 3 
P .V . cu  a v e r tism en t scr is: 1 
S u m a sta b ilita : 1000 .00  
S u m a a ch ita ta : 0 .00

22 L E G E A  2 4 /2007

T o ta l p ro cese  v erb a le : 12 8 0  
P .V . cu a v e r tism e n t scr is: 225  
S u m a  stab ilita : 197150 .00  
S u m a ach ita ta : 3 5 3 0 0 .0 0

T o ta l p r o cese  v erb a le: 2 3 7  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 65  
S u m a  sta b ilita : 39300 .00  
S u m a  a ch ita ta : 4 0 5 0 .0 0

23 L E G E A  252/2003

T o ta l p r o cese  v e rb a le : 3 
P .V . cu  a v e r tism en t scr is: 0  
S u m a sta b ilita : 2500 .00  
S u m a ach itata: 1500 .00

T o ta l p ro cese  v erb a le: 1 
P .V . cu  a v e r tism e n t scris: 0  
S u m a stab ilita : 20 0 0 .0 0  
S u m a ach ita ta : 0 .00

24 L E G E A  349 /2002

T o ta l p ro cese  v e rb a le : 945  
P .V . cu  a v e r tism e n t scr is: 129  
S u m a  stab ilita : 113900 .00  
S u m a ach itata: 163 5 0 .0 0

T o ta l p r o cese  v erb a le: 483  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 47  
S u m a  sta b ilita : 51250 .00  
S u m a  ach ita ta : 2475 .00

25 L E G E A  421 /2002

T ota l p ro cese  v erb a le : 61  
P .V . cu  a v e r tism en t scr is: 0  
S u m a sta b ilita : 6 3 5 0 0 .0 0  
S u m a ach ita ta : 1 8 0 0 (f t0

T o ta l p ro cese  v erb a le: 39  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 1 
S u m a stab ilita : 415 0 0 .0 0  
S u m a ach ita ta : 7 5 0 0 .0 0

65



2 6 L E G E A  448/2006

T o ta l p ro cese  v erb a le: 17  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 12 
S u m a stab ilita : 3400 .00  
S u m a ach itata: 800 .00

T o ta l procese  v erb a le: 27  
P .V . cu  avertism en t scris: 15 
S u m a  stab ilita : 12000 .00  
S u m a  ach itata: 2100 0 .0 0

27 L E G E A  50/1991

T ota l p ro cese  v erb a le: 156  
P.V . cu a v ertism en t scris: 0  
S u m a sta b ilita : 601500 .00  
S u m a ach itata: 24100 0 .0 0

T o ta l p rocese  v erb a le: 176  
P .V . cu a v ertism en t scris: 0  
S u m a stab ilita : 46250 0 .0 0  
S u m a ach itata: 106000 .00

28 L E G E A  54/2012

T o ta l p ro cese  v erb a le: 68  
P .V . cu a v ertism en t scris: 55  
S u m a stab ilita : 16000 .00  
S u m a ach ita ta : 0 .00

T o ta l p ro cese  v erb a le: 31  
P .V . cu  a v ertism en t scr is: 27  
S u m a  stab ilita : 3 3 0 0 .0 0  
S u m a  ach itata: 0 .00

29 L E G E A  60/1991

T o ta l p rocese  v erb a le: 2 
P.V . cu  a v ertism en t scris: 0 
S u m a stab ilita : 2000 .00  
S u m a ach itata: 1000 .00

3 0 L E G E A  61/91 R 4

T ota l p ro cese  v erb a le: 8893  
P .V . cu a v er tism en t scris: 446  
S u m a sta b ilita : 1602540 .00  
S u m a ach itata: 23657 0 .0 0

T ota l p ro cese  verb a le: 4512  
P .V . cu a v ertism en t scris: 2 0 0  
S u m a stab ilita : 81410 0 .0 0  
S u m a ach itata: 36500 .00

31 O G  99/2000

T o ta l p ro cese  v erb a le: 174  
P .V . cu a v ertism en t scris: 0  
S u m a stab ilita : 178500 .00  
S u m a  ach itata: 61200 .00

T o ta l p rocese  v erb a le: 106  
P .V . cu avertism en t scr is: 0 
S u m a  stab ilita : 61400 .00  
S u m a  achitata: 18200 .00

3 2 O U G  195/2002/R

T ota l p ro cese  verb a le : 8618  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 2028  
S u m a stab ilita : 2660307 .00  
S u m a ach itata: 491629 .00

T o ta l procese  v erb a le: 8 1 7 0  
P .V . cu  avertism en t scris: 2364  
S u m a stab ilita : 2 5 4 0 515 .00  
S u m a ach itata: 162991 .00

33 O U G  195/2005

T o ta l p ro cese  v erb a le: 27  
P .V . cu  a v er tism en t scris: 0  
S u m a sta b ilita : 876000 .00  
S u m a ach itata: 22550 0 .0 0

T o ta l p rocese  v erb a le: 5 
P .V . cu a v ertism en t scris: 0  
S u m a stab ilita : 265000 .00  
S u m a ach itata: 0 .00

34 O U G  55/2002

T o ta l p ro cese  verb a le: 7  
P .V . cu a v ertism en t scris: 0  
S u m a  stab ilita : 10500 .00  
S u m a  ach ita ta : 1500.00

T o ta l p ro cese  v erb a le: 7  
P .V . cu  a v ertism en t scr is: 0 
S u m a  stab ilita : 8 000 .00  
S u m a ach itata: 0 .00

35 L E G E A  101/2006

T o ta l procese  v erb a le: 164  
P .V . cu  a v ertism en t scris: 0  
S u m a stab ilita: 25900 0 .0 0  
S u m a ach itata: 14500 .00

3 6 H C G M B  212/2000

T o ta l p ro cese  v erb a le: 1 
P .V . cu avertism en t scris: 0  
S u m a stab ilita : 1500.00  
S u m a ach itata: 0 .00

T O T A L

T o ta l p ro cese  v erb a le: 3 4 117  
P.V . cu a v ertism en t scris: 5602  
S u m a stab ilita : 19735817 .00  
Sum a ach itata: 2 6 8 0874 .00

T o ta l p ro cese  v erb a le : 60853  
P.V . cu avertism en t scr is: 12765  
S u m a stab ilita : 5467 5 4 6 5 .0 0  
S u m a  ach itata: 1505113 .50
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Str. Ion Ţuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031613, Bucureşti

CJ

Nr.364737/25.05.2020

do# 6

CĂTRE,
CABINET F

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 legea p o f i ţ jM I i lH ^ î  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 25.05.2019, 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

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. Va puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


