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în anul 2019, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a desfăşurat activităţi în vederea 

îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, din Hotărârile Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi ale Consiliului Local al Sectorului 6, urmărindu-se prevenirea şi 

combaterea încălcării actelor normative avute în atenţie, în mod deosebit, a faptelor de natură a aduce 

atingere ordinii şi liniştii publice, pazei obiectivelor avute în responsabilitate, disciplinei în construcţii 

şi afîşajului stradal, circulaţiei pe drumurile publice, comerţului stradal, siguranţei în şcoli, precum şi 

mediului înconjurător.
Subliniem că, în perioada analizată, am avut o bună cooperare cu efectivele Poliţiei şi 

Jandarmeriei Române în organizarea şi realizarea unor activităţi, aşa cum sunt cele de fluidizare a 

circulaţiei în marile intersecţii şi principalele artere rutiere din sector, de asigurare a ordinii şi liniştii 

publice, înaintea, pe timpul şi după desfăşurarea meciurilor de fotbal, care au avut loc pe stadioanele 

Ghencea şi Valentin Stănescu de prevenire şi combatere a faptelor comise cu violenţă, a furturilor de 

şi din autoturisme.
Numeroase au fost şi activităţile desfăşurate în comun cu reprezentanţi ai structurilor Primăriei 

Sectorului 6 -  Administraţia Pieţelor, Administraţia Domeniului Public, Direcţia Generală Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, precum şi cu reprezentanţi ai altor instituţii.
Urmare a activităţilor desfăşurate au fost constatate 13745 de contravenţii fiind aplicate 

10759 amenzi în valoare de 5376604 lei, 2986 avertismente (Anexa nr.l) şi au fost confiscate 

bunuri în valoare de aproximativ 37847 lei.
De asemenea, în această perioadă s-a asigurat monitorizarea video, 24 de ore din 24, 7/7 zile, 

unui număr de: 62 unităţi de învăţământ, 30 camere video stradale, precum şi 80 camere video din 
parcurile Sectorului 6 punându-se accent pe prevenirea şi combaterea fenomenelor infracţionale şi pe 

întărirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ din Sectorul 6.
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Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 are în prezent un număr total de 412 de posturi, dintre 

care:

Personal operativ- 372 posturi, după cum urmează:

- Director General, Director General Adjunct -  2 posturi

- Direcţia Ordine Publică -  307 posturi

- Direcţia Inspecţie- 55 posturi

- Compartiment Instruire -  2 posturi

- Compartiment Petiţii şi Sesizări -  6 posturi 

Personal TESA -  40 posturi.

D.G.P.L. S.6 îşi desfăşoară activitatea în 3 sedii, după cum urmează:

- Şoseaua Orhideelor nr. 2d;

- Strada Hanul Ancuţei nr. 4;

- Strada Răsadniţei nr. 59.

Instituţia are în dotare un număr de:
- 304 staţii Motorola dintre care: 250 buc. portabile MTH 800, 30 buc. portabile MTH 3550, 18 buc. 

mobile MTH 800 şi 6 buc. fixe MTH 800;

- 235 pistoale Glock 19T (cu glonţ polimer):
- Pistol Glock 19T cu seria T25542 şi cele 6 cartuşe polimer se află la D.G.P.M.B din data de 

04.12.2014.
- Pistol Glock 19T cu seria T25528 se află la D.G.P.M.B din data de 07.07.2019.

- 150 pistoale Glock 19 (cu glonţ parabellum).

- cartuşe cal 9 + 19 mm 1224 buc.
Parcul auto este format din 63 de vehicule, dotate cu sisteme de semnalizare acustice şi luminoase iar 

cele care desfăşoară misiuni operative sunt dotate şi cu sisteme de localizare tip GPS, astfel: Dacia 

Duster -  16 buc, Dacia Logan - 34 buc, Dacia Logan MCV -  2 buc, Ford Transit -  4 buc, Skoda 

Fabia- 2 buc, Skoda Octavia -  1 buc, Ford Kuga -  1 buc, Dacia Dokker -  2 buc, Seat Toledo -  1 buc. 

Instituţia deţine un sistem de monitorizare video pentru 62 de unităţi de învăţământ de pe raza 

teritorială a Sectorului 6 şi o sală de sport pentru pregătirea fizică a personalului.
Vom prezenta, în cele ce urmează, activitatea desfăşurată în perioada supusă analizei, pe 

structurile funcţionale ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ

în perioada supusă analizei, preocuparea noastră principală a fost eficientizarea activităţii 

poliţiştilor şi punerea lor în slujba comunităţii, respectiv a cetăţenilor. Pe perioada anului, efectivul de 

poliţişti locali a desfăşurat activităţi specifice şi diversificate, axându-se în principal pe asigurarea 
ordinii şi liniştii publice, combaterea comerţului stradal neautorizat, precum şi pe constatarea celorlalte 

contravenţii prevăzute în legi sau alte acte normative, astfel încât cetăţenii care domiciliază pe raza de 

competenţă sau tranzitează Sectorul 6 să fie în siguranţă.
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Ordinea publică, pază, proximitate si intervenţii

Principalele activităţi desfăşurate:

- asigurarea ordinii şi liniştii publice, combaterea comerţului stradal neautorizat, combaterea 

consumului de alcool în locurile publice de pe raza teritorială a Sectorului 6;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice în zonele unităţilor de învăţământ aflate pe raza Sectorului 6 în 

vederea prevenirii şi combaterii actelor de delincvenţă juvenilă;

- asigurarea pazei obiectivelor stabilite de către Consiliul Local Sector 6;

- activităţi de însoţire şi protecţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul 

instituţiilor şi serviciilor de interes public local;

- acţiuni pentru identificarea cerşetorilor, copiilor străzii, a persoanelor fără adăpost;

- acţiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale pe drumurile publice;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona Stadioanului Giuleşti -Valentin Stănescu cu ocazia 

meciurilor de fotbal, prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu Poliţia Sectorului 6 -Secţiile 20, 21, 

22 şi 25;
- acţiuni comune cu Poliţia Sectorului 6 —Secţiile 20, 21, 22 şi 25 în pieţele agroalimentare: 

Veteranilor, Valea Ialomiţei, Chilia Veche, Drumul Taberei, Apusului, Crângaşi şi Gorjului;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice în colaborare cu cu Poliţia Sectorului 6 -Secţiile 20, 21, 22 şi 

25, Jandarmeria şi alte forţe de ordine publică la evenimentele culturale, sportive, artistice, 

religioase etc., adunările publice organizate pe raza teritorială a Sectorului 6;

- acţiuni comune cu Poliţia Sectorului 6 -Secţiile 20, 21, 22 şi 25 pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale;
- localizarea haitelor de câini şi acordarea de sprijin reprezentanţilor ASPA;

- acordarea de sprijin în vederea asigurării securităţii şi transportul lucrărilor de la centrele de examen 

la centrele zonale de evaluare cu ocazia desfăşurării Evaluării Naţionale şi examenului de Bacalaureat;

- menţinerea ordinii şi liniştii publice în proximitatea celor 14 unităţi de învăţământ cu ocazia intrării -  

ieşirii elevilor de la cursuri, pe timpul desfăşurări examenului de evaluare naţională, a examenului de 

bacalaureat, a festivităţilor de deschiderea anului şcolar 2019-2020;
- medierea şi aplanarea anumitor situaţii de conflict dintre cetăţeni, pentru rezolvarea paşnică a 

neînţelegerilor dintre aceştia;
- intervenţii operative la solicitările dispeceratului, soluţionarea operativă a petiţiilor.
- verificarea pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor cu acte de identitate 

expirate şi a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au acte de identitate;
- menţinerea legăturii permanente cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, în vederea stabilirii de 

contacte permanente cu aceştia, a actualizării datelor din cărţile de imobil, identificării factorilor de 

risc privind ordinea şi siguranţa cetăţenilor precum şi prevenirea faptelor antisociale;

- participarea la Adunările Generale a Asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora;

- activităţi de îndrumarea cetăţenilor cu diferite probleme sociale către instituţiile abilitate;
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- afluirea-defluirea la cele 14 unităţi de învăţământ alocate conform Planului de măsuri;

- desfăşurarea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la obligaţiile cele revin potrivit 

actelor normative în vigoare în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice;

Circulaţie

Principalele activităţi desfăşurate:

- acţiuni zilnice în cooperare cu Brigada Rutieră, conform Planului Unic de Supraveghere Rutieră, 

de fluidizarea traficului rutier;
- acţiuni de fluidizarea traficului rutier cu ocazia unor manifestări cultural-sportive, a unor lucrări de 

reabilitare a arterelor de circulaţie sau defecţiuni ale semafoarelor etc;

- acţiuni, în cooperare cu Brigada Rutieră, pentru identificarea şi sancţionarea celor care 

opresc/staţionează neregulamentar;
- acţiuni şi măsuri, în cooperare cu Brigada Rutieră, pentru delimitarea perimetrului în caz de 

accident rutier;
- acţiuni de fluidizare a traficului rutier pe timpul desfăşurării lucrărilor de deszăpezire efectuate de 

utilajele firmelor specializate;
-intervenţii operative la solicitările dispeceratului, soluţionarea operativă a petiţiilor.

Dispecerat Monitorizare si Armurier
în perioada la care se referă analiza, activitatea Serviciului Dispecerat, Monitorizare şi Armurier, s

a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dispoziţiile conducerii instituţiei şi 

atribuţiile prevăzute în fişele posturilor.

Dispecerii de serviciu au urmărit şi coordonat permanent activităţile operative, primind, centralizând, 

prelucrând şi comunicând conducerii instituţiei informaţiile necesare în scopul luării unor decizii 

eficiente pentru rezolvarea tuturor situaţiilor apărute în zonele de competenţă.

Dispoziţiile conducerii au fost transmise către poliţiştii locali din teren în timp util, iar activităţile au 

fost monitorizate permanent în scopul eficientizării activităţilor operative.

în perioada 01.01.2019 -  31.12.2019, în cadrul dispeceratelor au fost luate în evidenţă un număr de:

- 19295 sesizări telefonice primite, acestea referindu-se la ocuparea locurilor de parcare, activităţi de 

comerţ stradal neautorizat, tulburarea ordinii şi liniştii publice, depozitarea de deşeuri în locuri 

nepermise, câini comunitari, autoturisme parcate neregulamentar, avarii conducte (apă rece, apă caldă, 

gaze), copaci căzuţi, animale de companie, persoane fără adăpost şi cerşetori;

- 348 solicitări din partea Serviciul de Urgenţă 112 (SMURD, Pompieri, I.S.U.), în cazul unor 

persoane accidentate, vătămate sau găsite în stare de inconştienţă de către echipajele din teren sau 

fenomene ale naturii (copaci căzuţi etc);

- 14377 verificări persoane şi 15059 verificări autoturisme din bazele de date proprii şi ale M.A.I;

- 74 solicitări din partea secţiilor de Poliţie Română, ce fac referire la acte de natură infracţională.
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consumate în stricta vecinătate a Unităţilor de învăţământ.

Se impune amintit şi faptul că, numeroase activităţi au fost coordonate şi s-au desfăşurat în strânsă 

cooperare cu echipajele secţiilor de poliţie din zonele de responsabilitate.

Poliţiştii locali din cadrul serviciului s-au implicat în activităţi specifice, soluţionând în condiţii bune 

diferitele probleme pe linia comunicaţiilor şi informaticii apărute la nivelul instituţiei.

în vederea prevenirii evenimentelor infracţionale poliţiştii locali din cadrul Biroului Monitorizare 

Video au supravegheat video un număr de: 62 unităţi de învăţământ, 30 camere video stradale, 16 

camere video din Parcul Drumul Taberei, 3 camere video din Parc Bistra, 2 camere video din Parc 

Bozieni, 2 camere video din Parc Drumul Taberei, 11 camere video din Parc Fabricii, 5 camere video 

din Parc Istru, 6 camere video din Parc 9 Mai, 6 camere video din Parc Nicolae Filimon, 10 camere 

video din Parc Sf.Andrei, 6 camere video din Parc Sibiu, 13 camere video din Parc Timişoara.

S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii personalului din cadrul instituţiei pe linia de IT şi 

comunicaţii prin:

- Măsuri de întreţinere şi optimizare servicii pentru segmentul de informatica şi comunicaţii derulate 

pe parcursul anului 2019 şi aflate în continua îmbunătăţire în 2019.

- Implementare proces de modernizare pentru staţiile de lucru, cu scopul de a ridica performanţelor 

acestora şi de a se reduce timpului de aşteptare.

- Implementare şi configurare server cu rol Gateway şi servicii asociate care să asigure o comunicaţie 

bună şi sigură.

- Modernizare segment de comunicaţie, creşterea vitezei de la 10/100 la 10/100/1000, configurare 

terminal rack şi asignare servicii conform planului de modernizare.

- Modernizare platforma helpdesk. Platforma oferă posibilitatea de intervenţie online pe staţiile de 

lucru pentru remedierea problemelor de tip software.

- îmbunătăţire platforme software prin realizare de noi revizii cu care au fost echipate staţiile de 

lucru. Aceasta măsura ajuta la buna funcţionare a echipamentelor de calcul, sporeşte gradul de 

stabilitate şi securitate a datelor.

- Actualizare soluţie de identificare rapidă a dispozitivelor informatice şi de comunicaţie prin 

realizarea de situaţii în format digital.

- Migrarea setărilor de grup din aplicaţia Telegram în aplicaţia WhatsApp.

- Implementarea anuală a soluţiei antivirus pentru dispozitivele informatice, cu posibilitatea de 

administrare din sistem cloud.

- Intervenţii pentru remedierea oricărui tip de intervenţie, de tip electronic sau informatic.

- Realizare diverse documentaţii cu privire la îmbunătăţirea modului de lucru pentru personalul ce
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utilizează dispozitive de comunicaţie.

- Asigurare de asistenţă de specialitate pentru departamentul achiziţii, în vederea analizării şi 

achiziţionării produselor de domeniu informatic ori electronic.

- Implementare soluţii de îmbunătăţire pentru o parte din sistemele de calcul, prin înlocuirea unor 

componente cu altele mult mai eficiente (proces de upgrade).

- Actualizarea periodica a sistemelor software.

- Solicitarea şi supravegherea proceselor de curăţare ori reparaţie a dispozitivelor de lucru de către 

firmele de specialitate, avand intenţia de a proteja bunul aflat în evidenţa instituţiei.

- Realizare procedura de export video pentru diverse cazuri solicitate de instituţii abilitate.

- Optimizare şi centralizare baze de date, pentru a fi asigurată siguranţa datelor şi accesarea acestora.

- Implementare platforma Dispatch, cu rolul de postare în format digital a informaţiilor şi numerelor de 

telefon necesare spre accesare de către dispecerii de serviciu.

- Continuare implementare soluţie IRP (Image Recovery Platform), pentru reducerea reducem timpul 

de instalare pentru staţiile de lucru.

S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii pe linie de armament în cadrul instituţiei şi anume:

- zilnic au fost verificate sigiliile şi sistemele de siguranţă de la magazia de armament şi muniţie;

- săptămânal a fost verificat şi curăţat armamentul din magazie;

- trimestrial a fost verificat şi curăţat armamentul din dispecerate;

- au fost instruiţi trăgătorii cu privire la “Cunoaşterea regulilor şi măsurilor de siguranţă care 

trebuie respectate în poligon”;

- a fost pregătit armamentul şi muniţia pentru executarea şedinţelor de tragere;

- a fost recuperat armamentul, muniţia netrasă şi tuburile;

- a fost curăţat armamentul după executarea şedinţelor de tragere;

- a fost adaptat noul rastel pentru 36 pistoale;

- s-a fost amenajat camera de distribuţie a armamentului cu uşă metalică conform normelor;

- a fost depus la DGPMB pentru avizare, proiectul tehnic de alarmă împotriva efracţiei, a camerei 

din sediul D.G.P.L. sector 6;

- au fost întocmite dosare pentru avizare port armă pentru 27 poliţişti locali;

- a fost primit avizul prealabil pentru încă 22 poliţişti locali, numărul total al poliţiştilor locali 

avizaţi ajungând la 210;

-s-au întocmit ordine de serviciu pentru fiecare poliţist avizat;
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Serviciul are în dotare un număr de:

- 304 staţii Motorola dintre care: 250 buc portabile MTH 800, 30 buc portabile MTP 3550, 18 

buc mobile MTM 800, 6 buc fixe MTM 800;

- 235 pistoale Glock 19T (cu glonţ polimer):

- Pistol Glock 19T cu seria T25542 şi cele 6 cartuşe polimer se află la D.G.P.M.B din data de 

04.12.2014;

- Pistol Glock 19T cu seria T25528 se afllă la DGPMB din data de 07.07.2019.

- 150 pistoale Glock 19 (glonţ parabellum): 60 buc dispecerat Orhideelor, 40 buc dispecerat 

Hanul Ancuţei, 49 buc magazie Orhideelor, 1 buc Primărie sector 6;

- cartuşe cal.9+19mm cu glonţ polimer 6 (şase) buc;

- 6 buc la DGPMB din 04.12.2019

- cartuşe cal 9 +19mm (glonţ parabellum): 1218 buc: 360 buc dispecerat Orhideelor, 240 buc 

dispecerat Hanul Ancuţei, 6 buc Primărie Sector 6, 612 buc magazie Orhideelor.

Evidenta persoanelor si evidentă contravenţiilor

Principalele activităţi desfăşurate:
- verificarea pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor cu acte de identitate 

expirate şi a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au acte de identitate(invitaţii primite 

3735, din care au fost înmânate un nr. de 1756);
- participarea la Adunările Generale a Asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora;

- activităţi de îndrumarea cetăţenilor cu diferite probleme sociale către instituţiile abilitate;

- intervenţii operative la solicitările dispeceratului, soluţionarea operativă a petiţiilor;

- asigurarea zilnică a evidenţei proceselor verbale de contravenţii, si a scrisorilor de informare astfel: 

preluarea din magazie a carnetelor de procese -verbale/scrisori de informare, distribuirea proceselor -  

verbale/scrisori de informare către agenţii constatatori, preluarea proceselor -verbale/scrisori de 

informare de la poliţiştii locali care le-au întocmit, verificarea proceselor -verbale/scrisori de 

informare, înregistrarea proceselor -verbale/scrisori de informare în Registrul eletronic de evidenţă, 

comunicarea proceselor -verbale /scrisori de informare, trasmiterea proceselor -verbale către organele 

de executare, anularea proceselor —verbale neintrate în circuitul civil, clasarea proceselor —verbale 

intrate în circuitul civil, arhivarea proceselor -verbale/scrisori de informare, a opisurilor, referatelor de 

anulare, de clasarea, precum şi a celorlalte înscrisuri.

Transport operativ logistică
Serviciul Transport Operativ Logistică asigură menţinerea la parametri normali de exploatare a 

vehiculelor care constă în totalitatea activităţilor legate de planificarea, organizarea şi folosirea corectă 

şi eficientă a vehiculelor, executarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică,
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păstrarea şi conservarea lor în permanentă stare de funcţionare, a prevenirii accidentelor de circulaţie 

sau evenimentelor tehnice. Activitatea desfăşurată de Serviciul Transport Operativ Logistică pe anul 

2019 a constat în:
- s-a întocmit necesarul de produse, lucrări şi servicii specifice activităţii de întreţinere precum 

şi necesarul de carburanţi pentru autovehiculele instituţiei;

- s-au emis, calculat şi centralizat foile de parcurs urmărind încadrarea în cotele de consum 

alocate pentru fiecare categorie de vehicul;
- s-a asigurat schimbarea pieselor şi materialelor pentru autovehicule ajunse la uzura normală;

- s-au făcut propuneri pentru dotarea corespunzătoare a autovehiculelor aparţinând instituţiei;

- s-au întocmit documente justificative privind consumul de carburanţi şi a kilometrilor 

echivalenţi la sfârşitul fiecărei luni;
- s-a efectuat alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor instituţiei şi s-a asigurat continuitatea 

foilor de parcurs;
- s-a verificat inventarul de complet al autovehiculelor din dotare şi s-au planificat pentru 

revizii tehnice şi reparaţii curente;
- s-au executat lucrări de întreţinere şi un număr de 180 reparaţii curente la autovehicule, lucrări 

de spălătorie şi vulcanizare.
- s-a efectuat un număr de 84 revizii tehnice şi un număr de 28 I.T.P. -  uri la autovehiculele 

instituţiei.
- s-au încheiat asigurările R.C.A. pentru toate autovehiculele din dotare şi un număr de 58 

asigurări CASCO.
-37 autovehicule au fost implicate în evenimente rutiere, executându-se lucrări de reparaţii la 

unităţile service agreate de către societăţile de asigurare.
- s-au verificat şi completat săptămânal autovehiculele din dotare cu lichide tehnologice (lichid 

de parbriz, ulei motor, lichid răcire, lichid de frână);

- s-a achiziţionat un număr de 12 autovehicule;

- s-au înlocuit anvelopele de pe autovehicule cu cele de sezon;
- s-au efectuat lucrări de întreţinere şi mici reparaţii în parcul auto cum ar fi: schimbarea 

ştergătoarelor uzate, înlocuirea becurilor şi revizia instalaţiilor electrice, montarea huselor.

- prelucrarea şi verificarea instructajului PSI, S.S.M la tot personalul serviciului, precum şi 

verificarea respectării normelor PSI la locul de muncă;
Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului am supus atenţiei conducerii următoarele:
- achiziţionarea de produse pentru întreţinerea autoturismelor din dotare (huse, ştergătoare, 

acumulatori, becuri, lichide speciale, truse sanitare), precum şi anvelope noi.
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Rezultate obţinute - Direcţia Ordine Publică
EVENIMENTE NR. CAZURI

Persoane legitimate 35.082
Persoane verificate în bazele de date 14.377
Persoane verificate la solicitarea 
instituţiilor abilitate 1685

Persoane fără adăpost 779
Persoane conduse la Secţia de Poliţie 14 situaţii/22 persoane
Persoane urmărite 1
Infractori prinşi -

Cerşetori depistaţi 22

Conducere minori
3 situaţii/3 minor predaţi DGASPC; 
o situaţie/1 minor predat la Centrul Arlechino; 
o situaţie/1 minor predat părinţilor

însoţire funcţionari publici 6
Stări conflictuale aplanate 11
Infracţiuni flagrante constatate -
Intervenţii la evenimente sesizate 15.297
Evenimente rutiere 231
Evenimente deosebite 317
Comunicări prin înmânare/afişare a 
p.v.c.

1.828

Comunicări scrisori informare 2203 (HCL nr. 222 - 1287 + HCGMB nr. 124-916)
Comunicări citaţii, ordonanţe, 165

Misiuni executate cu alte structuri 974
Mandate executate 8
Constatări vehicule staţionate 
neregulamentar

5.527

Vehicule verificate bazele de date 15.059
Obiective la care se asigură pază 5
Unităţi de învăţământ monitorizate 
video

62

Unităţi de învăţământ verificate 62

Unităţi de învăţământ afluire-defluire 14
înregistrări video solicitate de instituţii 
abilitate

74

Solicitări din partea Serviciului de 
Urgenţă 112

348

întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiilor de 
proprietari

3.235

Participare la Adunări Generale 
Asociaţii de proprietari

52

Reclamaţii şi sesizări 17.543

Sesizări telefonice primite la dispecerat 19.295
Solicitări din partea Secţiilor de Poliţie - 
acte de natură infracţională în stricta 
vecinătate a unităţilor de învăţământ

74
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Numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2019

Actul normativ
Numărul sancţiunilor 

contravenţionale aplicate
Valoarea 

sancţiunilor 
aplicate în leiAmenzi Avertismente

Legea nr. 61/1991 (sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice)

3.707 462 870.053

Legea nr. 12/1990 protejarea populaţiei împotriva 
unor activităţi comerciale ilicite 765 1250 418.950

Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea 
activităţilor de picnic 3 3 2.100

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României 8 1 9.000

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor

1 - 3.000

H.G. nr. 36/1996 stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi 
menţinerea în stare bună a drumurilor publice

1 - 200

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun

230 19 30.050

H.C.L.S6 nr.181/2013 privind interzicerea 
expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniului 
public

9 1 4.500

H.C.L.S6 nr.222/2016 privind staţionarea 
vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi 
aparţinând domeniului public sau privat al 
Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 6

1.044 198 330.950

H.C.L.S6 nr.180/2013 privind interzicerea 
parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul 
desfăşurării unor activităţi comerciale

3 - 4.500

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

1.583 748 535.001/ 
4610 p.p.

H.C.G.M.B. nr.114 din 21/07/2004 privind 
interzicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi 
grădinile publice din Municipiul Bucureşti

9 - 27.000

H.C.G.M.B. nr.233/2000 interzicerea accesului şi 
circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe 
drumurile publice din Municipiul Bucureşti

96 - 24.300

H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulaţia 
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri 
Şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 5 tone în Municipiul Bucureşti

5 1 16.700

H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea 
vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti

2 1 6.000
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H.C.G.M.B. nr. 124/2008 aprobarea strategiei de 
parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti 417 197 211.950

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind normele de 
salubrizare şi norme de igiena ale Muncipiului 
Bucureşti

1.048 68 1.182.700

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti

466 18 36.625

Legea nr. 24/2007 Legea spaţiilor verzi 1 - 5.000

H.C.L.293/2017Hotarare privind aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, locurile dejoacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile 
de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti

307 10 21.875

TOTAL 9.705 2.977 3.740.454/ 
4.610 p.p.

Bunuri ridicate în vederea confiscării: 1.371 valoare de aproximativ 37.847 lei din care :

• Bunuri perisabile în nr. 567 valoare de aproximativ 14.331 lei.
• Bunuri risc ridicat de perisabilitate 284 cu valoare de aproximativ 3.532 lei.
• Bunuri neperisabile în nr.295 valoare de aproximativ 12.879 lei.
• Bunuri dentro-floricole în nr.225 valoare de aproximativ 7.105 lei.
• Material dendrologic, predat la Ocolul Silvic în nr. - valoare de aproximativ - lei.

DIRECŢIA INSPECŢIE

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal
în cursul anului 2019 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj 

Stradal au avut următoarele activităţi:
•l* Au fost înregistrate un număr de 3230 de solicitări (sesizări, adrese) ce au fost transmise spre 

soluţionare poliţiştilor locali din cadrul serviciului;
Au fost soluţionate un număr de 1525 sesizări şi transmise Serviciului Comunicare şi 

Registratura în vederea expedierii răspunsurilor către petenţi şi arhivarea acestora;

♦> S-au efectuat controale pentru verificarea respectării prevederilor autorizaţiilor de construire la 

construcţiile realizate pe raza sectorului 6;
♦> S-au efectuat controale pentru inventarierea şi verificarea legalităţii lucrărilor edilitare 

executate pe raza sectorului 6;
♦> S-au efectuat controale pentru verificarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 180/2017;

♦> S-au inventariat panourile publicitare amplasate pe raza Sectorului 6 şi s-a verificat legalitatea 

amplasării acestora;
♦> Au fost emise 800 somaţii pentru prezentarea documentelor, dezafectare construcţii amplasate 

ilegal, aducerea terenului la starea iniţială, respectarea prevederilor H.C.G.M.B. 180/2017;

♦> Au fost emise 960 de adrese către servicii din cadrul Primăriei Sector 6 şi către alte instituţii;
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❖  Au fost emise 117 de dispoziţii pentru dezafectare garaje, imprejmuiri, panouri publicitare, 

chioşcuri, corturi, rulote, construcţii, dintre care 110 au fost duse la îndeplinire;

❖  Au fost aplicate 122 sancţiuni contravenţionale, conform Legii nr, 50/1991 republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, în valoare de 248.500 lei, pentru construcţii executate 

iară autorizaţie de construire, modificări interioare, izolări termice executate fără autorizaţie de 

construire, panouri publicitare şi firme amplasate fără autorizaţie de construire, construcţii, 

neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
❖  Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au verificat 

permanent şantierele în lucru, conform anunţurilor de începere lucrări.

❖  Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au desfăşurat 

activităţi de inventariere a chioşcurilor unde se comercializează flori şi ziare, amplasate pe 

domeniul public-privat al Municipiului Bucureşti, precum şi verificarea documentelor de 

amplasare şi respectarea suprafeţelor din autorizaţiile de construire;

❖  Au fost identificate construcţii aflate în stare avansată de degradare şi au fost notificaţi 

proprietarii, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 839/2009, actualizat, privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
❖  Au fost înregistrate 364 recepţii la terminarea lucrărilor de construcţii şi au fost colectate taxe 

de regularizare, prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de construire şi penalităţi în valoare de 

3.011.945 lei;
♦> Au fost eliberate 245 de certificate de atestare a edificării construcţiilor în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 7/1996 actualizată;
♦> Au fost întocmite adrese către executorii judecătoreşti pentru deschiderea de noi dosare de 

executare silită şi stăruinţe în punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi 

irevocabile;
♦> Au fost efectuate verificări pe Bd. Iuliu Maniu în vederea identificării tuturor construcţiilor 

amplasate pe domeniul public (chioşcuri şi panouri publicitare), verificare limite de proprietate 

la imobilele -  proprietate privată, întocmindu-se referate şi dispoziţii de dezafectare, 

participând la dezafectatea acestora, ca urmare a executării lucrărilor de modernizare şi 

reamenajare urbanistică;
♦> Au fost efectuate verificări şi inventarieri pe teren a construcţiilor (chioşcuri) amplasate pe 

domeniul public pe Prelungirea Ghencea, în vederea demarării executării lucrărilor de utilitate 

publică de interes naţional ‘’Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti” , fiind 

întocmite referate şi dispoziţii de dezafectare, participând la dezafectatea acestora;
♦♦♦ Au fost efectuate verificări la piaţa Gorjului în vederea identificării tuturor construcţiilor 

provizorii amplasate pe domeniul public (chioşcuri, căi de acces, aparate de aer condiţionat), au 

fost emise referate şi dispoziţii de dezafectare, participându-se la dezafectatea acestora;
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❖  Pentru Direcţia Inspecţie a fost întocmit tabelul cu obiective specifice şi indicatori asociaţi;

❖  A fost întocmit raportul privind managementul riscurilor şi registrul riscurilor;

❖  A fost întocmit planul de implementare a măsurilor de control;

♦> A fost întocmit Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor control 

intern/managerial;
❖  A fost întocmită situaţia anuală a locuinţelor recepţionate, situaţia locuinţele în curs de execuţie 

şi modificări ale fondului de locuinţe pentru Institutul Naţional de Statistică;

❖  Au fost înregistrate şi actualizate în format electronic a situaţiilor privind dosarele de recepţie, 

anunţurile de începere lucrări, dispoziţii de dezafectare.
❖  Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal a colaborat cu Direcţia Regională în 

Construcţii Bucureşti -  Ilfov prin măsurile întreprinse împreună pentru soluţionarea petiţiilor 

cetăţenilor şi a aspectelor legate de prevederile legale, cu Primăria Municipiului Bucureşti, 

Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti, cu Direcţia Tehnică de Urbanism din 

cadrul Primăriei Sector 6, cu Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale Sector 6 pentru 
încasarea amenzilor contravenţionale, conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 şi cu Secţiile de 

Poliţie din Sectorul 6.

Compartimentul Inspecţie Comercială, Reclamaţii şi Sesizări
In perioada 06.01.2019 -  31.12.2019 au fost iniţiate controale privind legalitatea funcţionării 

agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 6, astfel.
1. Principala activitate a fost verificarea periodică a agenţilor economici ce îşi desfăşoară activităţi de 

comerţ, prestări servicii şi alimentaţie publică în spaţiile special amenajate. în cadrul acestor verificări 

s-au avut în vedere următoarele:
- Verificarea actelor/autorizaţiilor de înfiinţare şi funcţionare, în conformitate cu legislaţia 

specifică, privind comerţul cu produse alimentare, nealimentare şi prestările de servicii,

- Situaţii în care se comercializează produse alimentare şi nealimentare cu termene de valabilitate

depăşit;
- Situaţii în care se comercializează produse alimentare şi nealimentare fără specificarea 

termenului de valabilitate;
- Situaţii în care se comercializează produse alimentare si nealimentare cu omisiunea afişării 

preţurilor şi a tarifelor,
- Situaţii în care se comercializează produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică cu 

personal calificat în acest domeniu;
- Situaţii în care se comercializează alte produse decât cele menţionate în Acordului de 

funcţionare.
2. O alta activitate a fost verificarea producătorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţelor din 

sector - pentru protejarea populaţiei faţă de actele de comerţ ilicit cu produse Agricole - în 

conformitate cu respectarea Legii nr. 145/2014. In cadrul acesteia s-a avut în vedere.
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- Situaţii în care se comercializează produse agroalimentare de către persoane care nu au certificat 

de producător eliberat;

- Situaţii în care se comercializează produse agroalimentare de către persoane care au certificat de 

producător nevizat;

- Situaţii în care se comercializează produse agroalimentare de către alte persoane decât titularul 

certificat de producător sau altele decât persoanele menţionate în certificat;

- Situaţii în care se comercializează alte produse agroalimentare decât cele menţionate în 

certificat de producător.

3. De asemenea, au fost efectuate şi acţiuni de combatere a comerţului ambulant neautorizat de pe 

domeniul public- în conformitate cu respectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 R. In cadrul acestor 

acţiuni s-a avut în vedere:
- Verificarea legalităţii ocupării domeniului public şi verificarea achitării taxelor de teren;

- Eliminarea şi combaterea expunerilor stradale;
- Situaţii în care se comercializează produse alimentare şi/sau nealimentare fără documente de 

provenienţă;
- Situaţii în care se comercializează alte produse decât cele autorizate.

4. S-a efectuat acţiunea de verificare a agenţilor economici din sector cu privire la achitarea taxei de 

3000 lei pentru autorizarea activităţii de alimentaţie publică: Afi Cotroceni, Piaza România, Cora 

Lujemlui, Auchan Militari, Auchan Drumul Taberei, Kaufland Valea Oltului, Kaufland Valea 

Cascadelor, Carrfour Orhideea. Au fost verificate societăţile comerciale în conformitate cu respectarea 

Codului Fiscal, a O.G. nr. 99/2000 R, a Legii nr. 12/1990, a HCL S6 nr. 271/2018.

5. Respectarea prevederilor legale privind societăţile care desfăşoară activităţi comerciale în 

benzinăriile, farmacii şi săli de jocuri de noroc de pe raza Sectorului 6. Au fost verificate societăţile 

comerciale cu privire la respectarea O.G. nr. 99/2000 R, a Legii nr. 12/1990 R, a HCL S6 nr. 

186/2018.
6. Respectarea prevederilor legale privind reducerile de preţ din centrele comerciale Auchan Militari, 

Auchan Tricodava, Afi Cotroceni, Carefour Orhideea si Cora Lujerului. Au fost verificate societăţile 

comerciale cu privire la respectarea O.G. nr. 99/2000 R, a Legii nr. 12/1990 R.

7. Verificarea legalităţii funcţionării agenţilor economici din centrele de mobila Tamilia, Elit, Danielii 

Design. Au fost verificate societăţile comerciale cu privire la respectarea O.G. nr. 99/2000 R, a Legii 

12/1990 R, a HCL S6 nr. 271/2018, a HCL S6 nr. 186/2018.
8. Acţiune de înştiinţare şi conştientizare a agenţilor economici cu privire la pesta porcina şi de 

asemenea, verificarea acestora, privind respectarea condiţiilor de comercializare a produselor din carne 

de porc.
9. S-au efectuat activităţi de verificare a societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în incinta 

platformelor industriale de pe raza Sectorului 6: Apaca, Autobaza Giuleşti, Expo Construct, 

Grantmetal I.C.E.M Constructorilor, Pasteur, Preciziei, Prosper Valea Cascadelor. Au fost verificaţi
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agenţii economici cu privire la respectarea O.G. nr. 99/2000 R, a Legii nr. 12/1990, a HCL S6 nr. 

271/2018, a HCL S6 nr. 186/2018. Au fost întocmite procese verbale de contravenţie, rapoarte de 

activitate şi situaţii centralizate.

10. înştiinţarea agenţilor economici în legătură cu Dispoziţia Primarului nr. 3544/2016- cu privire la 

interzicerea comercializării băuturilor alcoolice de către agenţii economici care îşi desfăşoară 

activitatea în imediata vecinătate a zonelor în care au loc partide de fotbal sau alte manifestări sportive.

In zilele cu meciuri pe stadioanele Regie, Ghencea, Giulesti, au fost înştiinţaţi comercianţii de 

băuturi alcoolice, din jurul acestora, să respecte Dispoziţia Primarului nr. 3544/2016, care prevede 

interzicerea comercializării băuturilor alcoolice.

11. Au fost verificaţi, privind amplasamentele, agenţii economici care comercializau cadouri şi brazi în 

perioada sărbătorilor de iarna.
12. Au fost verificate şi soluţionate un nr. 162 petiţii si sesizări ale cetăţenilor din Sectorul 6. In acest 

sens, s-au înaintat adrese către Serviciul Activităţi Comerciale, pentru anularea autorizaţiilor unor 

societăţi comerciale sau de reducerea programului de funcţionare.
13. De asemenea, au fost efectuate activităţi specifice de birou şi anume: conceperea şi întocmirea 

răspunsului la sesizări, înregistrarea şi trimiterea documentelor către serviciul abilitat să răspundă 

petiţiilor, întocmirea rapoartelor de activitate şi a altor documente specifice, înregistrarea notelor de 

constatare, trimiterea spre încasare a amenzilor către S.P.F.P.L. etc.
14. In contextul H.C.G.M.B nr. 120/2010 care prevede obligativitatea îndepărtării de pe trotuare a 

zăpezii şi gheţii imediat după depunere, au fost intreprinse acţiuni de conştientizare şi mobilizare a 

agenţilor economici şi asociaţiilor de proprietari cu privire la acest aspect.
15. De asemenea, au fost verificate societăţi comerciale cu obiect de activitate; spălătorie auto şi 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor, cu privire la respectarea acordului tehnic de funcţionare 

(autorizaţie RAR) a acestora, precum şi respectarea prevederilor cu privire la desfăşurarea acestor 

activităţi numai în spaţiile destinate, fără a perturba circulaţia pietonală şi rutieră.
Abaterile constatate şi sancţionate au fost pentru lipsa Acordului/ Autorizaţiei de Funcţionare, 

depăşirea obiectului de activitate, folosirea personalului necalificat, lipsa certificatului de producător, 

comercializarea altor produse decât cele înscrise certificatul de producător, neachiziţionarea şi/sau 

neprezentarea Registrului Unic de Control, comercializarea produselor expirate sau fără termen de 

valabilitate, neafişarea preţurilor şi a datelor de identificare etc.
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Activitatea compartimentului reflectata în sancţiunile aplicate pe anul 2019:
Act normativ Nr.

sancţiuni
Valoare 

încasata în lei

L e g e a  n r .  1 2 / 1 9 9 0  R -  p r i v i n d  p r o t e j a r e a  p o p u l a ţ i e i  î m p o t r i v a  u n o r  

a c t i v i t ă ţ i  c o m e r c i a l e  i l i c i t e
1 2 7 1 2 7  0 0 0

O G  n r .  9 9 / 2 0 0 0  R -  p r i v i n d  c o m e r c i a l i z a r e a  p r o d u s e l o r  ş i s e r v i c i i l o r  

d e  p i a ţ a

2 9 6 1 1 8 4 0 0

L e g e a  n r .  2 5 2 / 2 0 0 3  -  p r i v i n d  R e g i s t r u l  U n i c  d e  C o n t r o l
2 1 0 0 0

H C G M B  n r .  1 2 0 / 2 0 1 0 -  p r i v i n d  a p r o b a r e a  n o r m e l o r  d e  s a l u b r i z a r e  

ş i  i g i e n i z a r e  a l e  M u n i c i p i u l u i  B u c u r e ş t i

15 2 2 5 0

H .G .  n r .  3 4 8 / 2 0 0 4 -  p r i v i n d  e x e r c i t a r e a  c o m e r ţ u l u i  c u  p r o d u s e  ş i  

s e r v i c i i  d e  p i a ţ a  în  u n e l e  z o n e  p u b l i c e

2 a v e r t i s m e n t

L e g e a  n r .  1 4 5 / 2 0 1 4 -  s t a b i l i r e a  u n o r  m ă s u r i  d e  r e g l e m e n t a r e  a  p i e ţ e i  

p r o d u s e l o r  d i n  s e c t o r u l  a g r i c o l

1 7 5 0 0

T O T A L
4 4 3 2 5 6 . 1 5 0

Serviciul Protecţia Mediului
Situaţie detaliată a activităţii:
A) în anul care face obiectul raportului au fost soluţionate integral 3941 reclamaţii telefonice, sesizări, 

petiţii şi adrese scrise (având etapele de lucru: analiză a lucrării, verificare pe teren, elaborare şi 

redactare răspuns, tehnoredactare computerizată).

Principalele teme abordate în soluţionarea acestor lucrări sunt:

- gestiunea deşeurilor provenite din construcţii rezultate in urma renovării apartamentelor;

- gestiunea informaţiilor publice privind mediul;
- obligaţii ale firmelor de construcţii privind salubrizarea frontului de lucru, gestiunea deşeurilor 

produse şi menţinerea curăţeniei pe domeniul public vecin punctului de lucru;

- gestionarea şi ridicarea autoturismelor abandonate sau fără stăpân;

- gestionarea şi efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor care 

ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publica, precum şi 

intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenta pe raza administrativa a Sectorului 6,

- obligaţii ce revin deţinătorilor de animale de companie privind meţinerea curăţeniei pe domeniul 

public;
- acţiuni în cadrul programului de curăţenie a sectorului;
- respectarea de către Asociaţiile de Proprietari, persoanele fizice şi juridice a normelor ce privesc 

obligaţiile de deszăpezire şi îndepărtare a poleiului de pe domeniul public vecin incintelor deţinute;

- acţiuni de menţinere a normelor de igienă şi salubritate pe domeniul public afectat de construcţii 

artizanale ce constituie adăposturi pentru persoane tară domiciliu;
- intervenţii şi verificări ale agenţilor economici cu profil de colectare a materialelor reciclabile;

- obligaţii ale persoanelor fizice şi juridice privind salubrizarea, menţinerea curăţeniei şi igienei pe

16



domeniul public sau privat;
- obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor juridice pentru buna gospodărire a punctelor de lucru 

şi înfrumuseţarea acestora, respectiv spălarea geamurilor şi vitrinelor;

- obligaţii generale ce revin autorităţilor publice locale în domeniul protecţiei mediului;

- eliminarea deşeurilor vegetale rezultate în urma curăţeniei sezoniere (de primăvară şi toamnă);

- furnizarea persoanelor fizice şi juridice de date legate de gestionarea deşeurilor în Sectorul 6;

- obligaţii ce revin autorităţilor publice privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile pe teritoriul 

Sectorului 6;
- obligaţii ale persoanelor juridice privind respectarea normelor de gestionarea a deşeurilor rezultate 

din activitate;
- date privind operatorii licenţiaţi ce desfăşoară serviciul public de salubrizare;

- proiecte şi programe legate de domeniul protecţiei mediului;

- intervenţii asupra vegetaţiei existente pe domeniul public/privat (în special ambrozia);

- protecţia spaţiilor verzi;
- menţinerea şi întreţinerea utilităţilor publice de recreere (micropărculeţe urbane şi locuri de joacă 

pentru copii);
- eliminarea disconfortului fonic.
B) în această perioadă serviciul a fost implicat, cu salariaţii responsabili, în 9 programe realizate de 

autoritatea publică locală, ca urmare a obligaţiilor ce îi revin:
1. sistemul de comunicare a informaţiei publice privind mediul înconjurător -  monitorizări şi raportări

realizate în temeiul H.G. nr. 878/2005 - cu raportări transmise APMMB, 4 raportări transmise

Comisariatului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu + monitoring;
2. gestiunea deşeurilor reciclabile şi monitorizarea sistemului de colectare selectivă, implementat la 

nivelul Sectorului 6 -  monitorizări şi raportări realizate în temeiul H.G. nr. 621/2005 şi OUG nr. 
196/2005 -  cu raportări transmise APMMB, raportări transmise Comisariatului Bucureşti al Gărzii 

Naţionale de Mediu şi raportări transmise Primăriei Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice;

3. gestiunea deşeurilor menajere şi stradale (cantităţi şi structura) monitorizări şi raportări realizate în 

temeiul Legii nr. 101/2006 -  cu raportări transmise APMMB;
4. urmărirea activităţilor ce decurg din planul orientativ de acţiuni pentru realizarea la nivelul 

Municipiului Bucureşti a Obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” (pentru anul 2015/2016) - 
tema Protecţia Mediului înconjurător - cu raportări trimestriale transmise Prefecturii Municipiului

Bucureşti;
5. urmărirea modului de realizare a gestionării deşeurilor electrice şi electronice la nivelul Sectorului 6, 

monitorizări şi raportări realizate în temeiul H.G.R. nr. 1037/2010 - monitoring lunar şi raportări 

transmise APMMB şi Comisariatului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu;
6. urmărirea modului de realizare a etapelor stabilite în cadrul Planului Integrat de Gestiune a Calităţii 

Aerului elaborat la nivelul Municipiului Bucureşti de către APMMB şi aprobat prin H.C.G.M.B. nr.
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234/2010, colectarea de date, sintetizarea rezultatelor şi emiterea de raportări periodice către APMMB;

7. gestionarea informaţiilor publice privind mediul înconjurător -  raportări lunare şi anuale către 

APMMB;

8. participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul APMMB -  planul local de acţiune de mediu 

(PLAM).

9. participarea la Comisia Mixtă pentru combaterea buruienii Ambrozia, constituita prin Ordinul 

Prefectului Mun Bucureşti nr. 379/01.08.2018. Comisia Mixta în cauză este formată din reprezentanţi 

ai: Primăriilor Sectoarelor 1-6, Direcţiilor Generale de Poliţie Locală a Sectoarelor 1-6, Direcţiei de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi 

Gărzii Naţionale de Mediu.
C) Au fost efectuate verificări ale respectării normelor de protecţia mediului de către persoanele fizice 

şi juridice aflate pe raza Sectorului 6, prilej cu care, unde s-a impus, au fost aplicate sancţiuni 

contravenţionale. Un rol important a revenit, în cadrul acestei acţiuni şi activităţii de îndrumare, luând 

în considerare dinamica legislaţiei specifice. Principalele elemente care au fost verificate sunt:

- contractul de prestări servicii de salubrizare;

- contractul de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile;

- contractul de prestări servicii Dezinsectie, Dezinfecţie, Deratizare;

- Autorizaţia de Mediu;

- Accept de Evacuare a apelor uzate;

- Evidenţa gestiunii deşeurilor;
- Starea de curăţenie la punctul de lucru (interiorul punctului de lucru şi exteriorul 

acestuia).
în cadrul activităţii de control, s-a realizat şi o verificare a respectării de către persoanele fizice 

sau juridice a normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Situaţia detaliată a sancţiunilor contravenţionale aplicate este prezentată astfel:

Nr amenzi Valoare aplicată

Total 491 PVCC 1.131.500 lei

• H.C.G.M.B. nr. 120/2010 -  409 PVCC în cuantum de 781.700 lei;

• H.C.G.M.B. nr. 304/2009 -  22 PVCC în cuantum de 54.500 lei;

• Legea nr. 211/2011 -  12 PVCC în cuantum de 220.000 lei;

• H.C.G.M.B. nr. 205/2009 -  10 PVCC în cuantum de 12.000 lei;

• H.C.L. Sector 6 nr. 222/2016 -  28 PVCC în cuantum de 12.800 lei

• O.U.G nr. 195/2005 - 10 PVCC în cuantum de 50.500 lei;

• Legea nr. 62/2018 -  7 PVCC - avertismente
Totodată, în cadrul controalelor desfăşurate, pentru o mai bună soluţionare a problemelor 

reclamate au fost întocmite şi s-au utilizat 531 Note de Constatare şi Invitaţii, conform procedurilor de 

control.
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D) Reprezentanţii serviciului au fost implicaţi în activităţile de deszăpezire şi combatere a poleiului 

prin verificarea modului în care operatorii cu responsabilităţi au efectuat lucrările respective, 

verificându-se şi modul în care persoanele fizice şi juridice au respectat obligaţiile ce le revin în 

activitatea de respectivă.

E) în cadrul activităţii de gestionare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân, desfăşurată în 

conformitate cu Legea nr. 421/2002, republicată, au fost promovate 15 Dispoziţii ale Primarului 

Sectorului 6 privind declararea unor vehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân pe domeniul public 

sau privat al statului. Cu sprijinul ADPDU Sector 6 şi a Serviciului Circulaţie au fost evacuate 74 

vehicule. Ca urmare a acţiunii realizate, o parte dintre proprietarii de astfel de vehicule (184 auto), le- 

au predat voluntar societăţilor de colectare şi valorificare a fierului vechi, le-au introdus în programul 

de înoire a parcului auto (programul RABLA), le-au înstrăinat sau le-au introdus în circulaţie în 

condiţiile tehnice, legal aprobate. TOTAL AUTO EVACUTE IN BAZA CELOR 15 DISPOZIŢII -  

258 VEHICULE
F) în conformitate cu HCL Sector 6 nr. 197/31.08.2017, privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, 

transport si depozitare a vehiculelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea 

lucrărilor de utilitati publice, precum si intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţa pe raza 

administrativă a Sectorului 6, au fost ridicate 130 autovehicule.
Pentru a facilita buna desfăşurare a lucrărilor de utilităţi publice, în baza aceluiaşi act normativ 

au fost relocate un număr de 897 vehicule.
F) în această perioadă au fost identificate, în urma controalelor tematice desfăşurate terenuri insalubre 

şi neîmprejmuite pentru care s-au demarat procedurile în vederea identificării proprietarilor şi obligării 

acestora la respectarea prevederilor stabilite de H.C.G.M.B. nr. 120/2010, respectiv OUG 195/2005.

G) în această perioadă, echipe ale serviciului, au desfăşurat acţiuni de identificare şi sancţionare a 

transportatorilor auto (autocamioane) din a căror încărcătură, din cauza faptului că nu este asigurată cu 

prelată, sunt pierderi şi este afectată, prin murdărire, artera de circulaţie Totodată, s-a acţionat pentru 

limitarea transportului şi depozitărilor ilegale de deşeuri în perimetrul unor terenuri deţinute de 

persoane fizice sau juridice şi utilizate în mod ilegal ca halde de gunoi — Calea Giuleşti — Drumul la 

Roşu -  CET VEST etc. în cadrul acestor acţiuni, în colaborare cu Serviciul Ordine Publică şi Serviciul 

Circulaţie din cadrul instituţiei, s-au efectuat gărzi pentru oprirea vehiculelor ce transportau deşeuri în 

respectivele zone. Totodată, s-au efectuat controale ale perimetrelor afectate, deţinătorii acestora fiind 

somaţi în vedera salubrizării proprietăţilor deţinute.
H) în cadrul serviciului, în urma rezoluţiilor emise de către conducerea instituţiei, s-a asigurat prin 

salariaţi desemnaţi repartizarea în lucru, pe zone şi poliţişti locali, a petiţiilor şi adreselor şi finalizarea 

lucrărilor din punct de vedere tehnic (scădere din registrul de corespondenţă al serviciului, consemnare 

finalizare lucrare (retur) pentru completare evidenta de lucrări a SPM)
I) în perioada analizată, s-a asigurat şi comunicarea directă cu cetăţeanul pe teme ce privesc domeniul 

specific.
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J) S-au realizat atenţionările tip pentru efectuarea a curăţeniei de primăvară sau toamnă de către 

Asociaţiile de Proprietari şi s-a asigurat informarea asociaţiilor de proprietari printr-un tipizat special 

asupra obligaţiilor ce le revin în acţiunile respective.

K) Activităţi tematice, realizate în colaborare cu Poliţia Sectorului 6 şi Direcţia Ordine Publică, de 

verificare a respectării normelor de salubrizare în zona Compexelor agro-alimentare din sector.

L) Activităţi speciale realizate de către Serviciul Protecţia Mediului în vederea remedierii unor aspecte 

necorespunzătoare în domeniul specific:

a) verificări sistematice ale respectării normelor de protecţia mediului în cadrul şantierelor de 

construcţii, urmărindu-se cele dispuse în Brevetul Verde stabilit prin H.C.G.M.B. nr. 205/2009. In 

cadrul acestor acţiuni au fost realizate şi ample verificări în cadrul Şantierului Magistralei 5 Metrou, 

luând în considerare numeroasele sesizări legate de această temă. In urma intervenţiei echipelor 

serviciului nostru o serie de aspecte observate au fost remediate în mod operativ, cum ar fi: limitarea 

disconfortului generat de pulberi în suspensie prin montarea de constructor a plaselor de protecţie pe 

edificii, limitarea disconfortului generat de pulberi în suspensie prin amplasarea unor rampe de spălare 

a anvelopelor utilajelor ce tranzitează şantierul, precum şi asigurarea salubrizării căilor de circulaţie 

cuprinse în organizarea şantierului, cât şi a celor limitrofe, prin măturare şi spălare.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Serviciului Protecţia Mediului în anul 2020

• Participarea la cursuri de perfecţionare în domeniul protecţiei mediului şi comunicare;

• Efectuarea serviciului la schimbul 3, interval orar 22:00 -  06:00, având în vedere numeroasele 

sesizări privind starea improprie de curăţenie şi igienă a sectorului, respectiv depozitarea 

deşeurilor de natură diversă pe domeniul public, atât de către agenţii economici cât şi de către 

persoanele fizice ce efectuează renovări în apartamente, în special pe timpul nopţii;

• Creşterea numărului de acţiuni tematice pe specificul activităţii;

• Reverificarea tuturor vehiculelor abandonate pe raza sectorului 6, în vederea diminuării 

disconfortului creat de acestea;

• Monitorizarea sporita a punctelor în care se depozitează frecvent deşeuri, în vederea 

sancţionării contravenţionale a persoanelor responsabile;

• Participarea activa la programe realizate de autoritatea publică locală;

• Acţiuni pentru conştientizarea populaţiei cu privire la efectele produse de încălcarea normelor 

de salubrizare şi igienizare în vigoare;

• Creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor, prin controale periodice atât la asociaţiile 

de proprietari cât şi la agenţii economici;
• Implicarea activă în acţiunile de curăţenie şi plantări de arbori desfăşurate de către autoritatea 

publica locală şi ONG-uri.
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DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire

Serviciul Resurse Umane Formare Profesională şi Instruire prin activitatea desfăşurată în anul

2019 a urmărit îndeplinirea obiectivelor instituţiei pe linie de resurse umane, în funcţie de priorităţile

stabilite de conducerea instituţiei.

în cadrul serviciului s-au desfăşurat o serie de activităţi în scopul atingerii obiectivelor

specifice serviciului şi a indicatorilor asociaţi, după cum urmează:

- S-au organizat şi desfăşurat examene de promovare în grad profesional, de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici, precum şi concursuri de recrutare şi promovare pentru ocuparea funcţiilor 

publice vacante de conducere şi de execuţie;
- A fost actualizat cu legislaţia în vigoare Regulamentul intern de acordare a voucherelor de vacanţă 

pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, s-a obţinut aviz favorabil 

la întrunirea comisiei paritare;
- S-au completat şi depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese de către toţi funcţionarii 

publici din cadrul instituţiei şi s-au transmis copii certificate la Agenţia Naţională de Integritate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea termenului de 15.06.2019. De 

asemenea au fost depuse declaraţii de avere şi declaraţii de interese de către funcţionarii publici 

care s-au aflat în una din următoarele situaţii: transfer, încetare de activitate, reluare activitate, 

încadrare în funcţie publică;
- S-au întocmit decizii privind mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, la care s-au 

anexat fişele postului;
- S-au completat şi eliberat documentele de legitimare având în vedere modificările intervenite;

- S-au transmis Serviciului Dispecerat, Monitorizare şi Armurier modificările intervenite pe linie de 

personal, în vederea actualizării datelor din Planul de alarmare;
- S-au transmis Compartimentului Instruire modificările intervenite pe linie de personal;

- Au fost eliberate la cerere adeverinţe de confirmare a calităţii de salariat al direcţiei, pentru bănci, 

C.A.R, A.N.L., şcoală, grădiniţă, etc.;
- Au fost verificate rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru întreg 

personalul direcţiei, în funcţie de momentul pentru care au fost întocmite;
- S-au întocmit decizii pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare propuse de către comisia de 

disciplină şi aprobate de conducerea instituţiei, precum şi actele administrative prin care s-a 

constatat radierea de drept a sancţiunilor disciplinare, la împlinirea termenului prevăzut de lege în 

acest sens;
- Trimestrial s-a completat şi transmis pe portalul A.N.F.P. Raportul privind respectarea normelor 

de conduită de către funcţionarii publici;
- S-au centralizat propunerile funcţionarilor publici de conducere privind necesarul de formare 

profesională a personalului din subordine cu evidenţierea programelor de perfecţionare;
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- S-a întocmit Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pe anul 2019;

- în vederea creşterii performanţelor profesionale, în anul 2019, au participat la cursurile de formare 

profesională, un număr de 16 de funcţionari publici din cadrul instituţiei;

- S-a actualizat permanent Programul de management al funcţiei publice şi funcţionarilor publici 

aflat pe portalul A.N.F.P.;

- S-au actualizat în Programul REVISAL modificările apărute în derularea contractelor individuale 

de muncă, prin acte adiţionale;

- S-au întocmit fişe de evidenţă pentru persoanele cu obligaţii militare, încadrate în anul 2019 şi s-au 

actualizat cererile de mobilizare la locul de muncă (veniţi/plecaţi).

în cursul anului 2019 au fost întocmite decizii privind:

• încadrări prin transfer -  2

• plecări prin transfer - 4

• sancţionări disciplinare -  5

• radieri sancţiuni - 2

• delegări -  4

• detaşare -  0

• suspendări raport de serviciu -  10

• încetări raport de serviciu -  10

• încetări raport de serviciu prin destituire - 0

• mutări - 18

• promovarea în grad profesional -  30

• promovare în clasa studiilor - 11

• promovarea în funcţii publice de conducere -  2

• recrutarea pe funcţii publice de execuţie -  1

• decizii emise pe anul 2019 - 1124

• acordare/modificare gradaţie de vechime -  27

• exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere - 1

- S-au încheiat angajamente de serviciu de către poliţiştii locali care au absolvit cursurile de 

pregătire din cadrul M.A.I.;
- S-au întocmit şi comunicat răspunsuri la adresele primite de la diferite instituţii şi persoane fizice, 

respectând termenele prevăzute de lege;
- S-au întocmit dosare profesionale pentru personalul nou încadrat şi au fost actualizate dosarele 

profesionale existente.
în cadrul D.G.P.L.S. 6, Direcţia Management Resurse Umane -  Serviciul Resurse Umane, 

Formare Profesională şi Instruire funcţionează Compartimentul Instruire având ca atribuţii principale 

organizarea instruirii profesionale continue a personalului din cadrul instituţiei şi a formării iniţiale a
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poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi în domeniul circulaţiei 

rutiere.

Instruirea profesională continuă a personalului constă în însuşirea teoretică şi a deprinderilor 

practice.

Instruirea teoretică constă în însuşirea şi actualizarea cunoştinţelor privind legislaţia în vigoare, 

a procedurilor de lucru aprobate de directorul general al instituţiei, cunoaşterea de către personal a 

caracteristicilor tehnico -  tactice ale armamentului şi mijloacelor specifice din dotare, a regulilor de 

mânuire, siguranţă şi întreţinere, a situaţiilor legale în care se poate face uz de armă, a modului de 

utilizare în serviciu a acestora şi a regulilor aplicabile în poligon, precum şi teme de pregătire fizică 

generală şi procedee de autoapărare.

Pregătirea practică constă în:
-  însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode si procedee modeme necesare modului de 

utilizare în serviciu a mijloacelor din dotare, executarea şedinţelor de tragere în poligoane 

de antrenament, cu personalul care are în dotare armament;

-  consolidarea şi perfecţionarea elementelor, procedeelor şi tehnicilor de autoapărare din 

judo, kick -  boxing şi ju -  jitsu, precum şi apărarea, riposte şi dezarmarea împotriva celor 

mai frecvente atacuri cu obiecte contondente, înţepător tăietoare şi la ameninţarea cu arma 

de foc asupra poliţistului local, în sala de sport;
-  menţinerea sănătăţii, dezvoltarea fizică armonioasă, călirea organismului şi formarea 

deprinderilor de practicare independentă, a exerciţiului fizic şi sportului pe terenul de sport.

Astfel, în anul 2019 în cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- întocmirea „Planului tematic pentru instruirea poliţiştilor locali din cadrul Direcţie Ordine 

Publică şi tragerea cu armamentul din dotare pe anul 2019”, a „Planului tematic pentru instruirea 

poliţiştilor locali din cadrul Direcţiei Inspecţie în anul 2019”, precum şi a ’’Planificării lunare a temelor 

şi programei analitice a pregătirii fizice şi a autoapărării a personalului din cadrul Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală Sector 6”;
- planificarea şi executarea pregătirii fizice şi de autoapărare cu personalul din cadrul D.G.P.L. 

S6, în perioada 01.02 -  30.11.2019;
- centralizarea prezenţei la pregătire fizică şi autoapărare a personalului, scriptic şi în format 

electronic pentru perioada 01.02 -  30.11.2019;
- planificarea şi distribuirea către directorii executivi, şefii de servicii şi birouri a documentelor 

privind instruirea profesională a poliţiştilor locali aferente lunilor februarie - noiembrie;
- tehnoredactarea temelor privind instruirea profesională pentru lunile februarie - noiembrie;

- centralizarea prezenţei la pregătirea profesională a personalului, scriptic şi în format 

electronic, în perioada februarie -  noiembrie, precum şi a calificativelor;
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- corespondenţa cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la 

solicitarea locurilor pentru participarea poliţiştilor locali la programul de formare iniţială organizat în 

cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică;

- întocmirea documentelor pentru participarea poliţiştilor locali la programul de formare iniţială 

din perioada 18.02.2019 -  10.05.2019 organizat în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, 

din Şoseaua Olteniţei nr. 158 -  160, Sector 4, Bucureşti;

- întocmirea documentelor pentru participarea poliţiştilor locali la programul de formare iniţială 

din perioada 16.09.2019 -  13.12.2019 organizat în cadrul Centrului Funcţional de Pregătire Schengen, 

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova;
- participarea la întocmirea proiectelor contractelor încheiate între Direcţia Generală de Poliţie 

Locală Sector 6 şi Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru participarea poliţiştilor locali la 

programul de formare iniţială din perioada 18.02.2019 -  10.05.2019 şi a proiectului contractului 

încheiat între Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi Centrul Funcţional de Pregătire Schengen 

pentru participarea poliţiştilor locali la programul de formare iniţială din perioada 16.09.2019 -  

13.12.2019;
- întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea tragerilor cu armamentul din dotare în 

poligon, pentru lunile iunie şi septembrie;
- tehnoredactarea temelor cu privire la caracteristicile tehnico -  tactice ale armamentului şi 

mijloacelor specifice din dotare, a regulilor de mânuire, siguranţă şi întreţinere, a situaţiilor legale în 

care se poate face uz de armă, a modului de utilizare în serviciu a acestora şi a regulilor aplicabile în 

poligon;
- comunicarea metodologiilor de lucru către structurile din cadrul D.G.P.L. S. 6;
- participarea la lucrările Comisiei Locale de Ordine Publică Setor 6 şi întocmirea 

documentaţiei pentru avizarea proiectului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 6;
- participarea la lucrările Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la 

informaţiile de interes public şi redactarea răspunsurilor către solicitanţi.

Serviciul Comunicare şi Registratură
în anul 2019, a avut în vedere realizarea următoarelor obiective: asigurarea accesului liber la 

informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii; desfăşurarea activităţilor 

specifice privind programul de audienţe al conducerii instituţiei; gestionarea documentelor 

intrate/ieşite sau create pentru uz intern în/din cadrul instituţiei.
Asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, in condiţiile 

legii. Principalul obiectiv al serviciului a fost reprezentat de desfăşurarea în condiţii de maximă 

eficienţă şi operativitate a activităţii de relaţii publice la nivelul D.G.P.L. Sector 6. Liberul acces la 

informaţiile de interes public a fost asigurat cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completărilor ulterioare.
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Referitor la accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu, acestea au fost puse la 

dispoziţia persoanelor interesate prin afişarea materialelor informative la sediile D.G.P.L. Sector 6, 

precum şi prin buletinul informativ întocmit potrivit art.5, alin. (1) din Legea 544/2001.

In perioada analizată, instituţiei i-au fost adresate un număr de 202 solicitări formulate în baza Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Domeniile de interes ale solicitărilor 

înregistrate făceau referire la: parcări neregulamentare, numărul de sancţiuni contravenţionale aplicate, 

numărul de petiţii, maşini abandonate, disciplina în construcţii, protecţia mediului etc.. A fost întocmit 

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, pentru anul 2018.

Au fost întocmite răspunsuri către reprezentanţii mass-media, precum şi sincron Radio-TV: DIGI TV, 

Antena 1, Realitatea TV, Prima TV, TVR, economica.net, anchetespeciale.ro, Radio România.

Serviciul Comunicare şi Registratură a asigurat actualizarea Buletinului informativ, precum şi a paginii 

de internet a instituţiei www.politia6.ro cu informaţii precum: date de contact, program audienţe, acte 

normative, comunicate/informaţii de presă, anunţuri, protecţia mediului, achiziţii publice, buget, 

bilanţuri contabile, transparenţa veniturilor salaríale, raport activitate, plan de acţiuni, declaraţii de 

avere şi declaraţii de interese, etc.. în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit al oricărei 

persoane la informaţiile de interes public Serviciul Comunicare şi Registratură a colaborat cu toate 

structurile componente ale D.G.P.L. Sector 6.

Pagina de internet a instituţiei www.politia6.ro, a fost accesată de un număr de 35515 vizitatori - 

49797 accesări.
Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin structura de specialitate a Primăriei Sector 6 prin 

transmiterea comunicatelor şi informaţiilor de presă. în perioada menţionată s-au redactat şi transmis 

către Biroul de presă al Primăriei Sector 6 un număr de 237 comunicate de presă.

Principalele subiecte ce au fost mediatízate în această perioadă au fost reprezentate de: comerţul ilegal, 

tulburarea ordinii şi liniştii publice, fluidizarea traficului rutier, asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 

ocazia diferitelor evenimente publice, desfăşurarea examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, 

recomandări, acţiuni ale poliţiştilor locali, dezafectarea adăposturilor improvizate, salubrizarea 

terenurilor şi spaţiile verzi.
La nivelul Serviciul Comunicare şi Registratură au fost elaborate flyere şi materiale informative 

privind prevederile Legii nr. 61/1991 sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, Legii nr. 12/1990 protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, O.G. 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, H.C.G.M.B. nr. 120/2010 

privind normele de salubrizare şi norme de igiena ale Muncipiului Bucureşti, H.C.L. Sector 6 nr. 

222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 6, H.C.L. Sector 6 nr. 197/2017 privind 

efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea
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operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi intervenţia organilor 

abilitate în situaţiilor de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6.

A fost elaborat Raportul de activitate al instituţiei pentru anul 2018.

Desfăşurarea activităţilor specifice privind programului de audienţe al conducerii instituţiei.

La nivelul instituţiei s-au înscris în audienţă un număr de 20 persoane, în perioada analizată.

Principalele probleme prezentate în cadrul audienţelor se refereau la: modul de soluţionare a petiţiilor, 

parcări neregulamentare, tulburarea liniştii publice, comportamentul poliţiştilor locali, protecţia 

mediului şi disciplina în construcţii. Conducerea instituţiei a acordat lămuriri cetăţenilor şi a luat 

măsurile necesare cu privire la soluţionarea problemelor prezentate.

Gestionarea documentelor intrate/ieşite sau create pentru uz intern în/din cadrul instituţiei.

Prin această activitate s-a urmărit preluarea, evidenţa, înregistrarea, repartizarea, circuitul, arhivarea şi 

păstrarea documentelor, conform prevederilor legale. Unul dintre principalele obiective ale serviciului 

privind gestionarea documentelor a fost de a organiza un circuit precis şi rapid al acestora.

Pe adresa instituţiei s-au primit, în perioada analizată, prin poştă, fax, email, curier sau direct, un 

număr de 39318 documente, fiind înregistrate sau luate în evidenţă după cum urmează:
- un număr de 22135 documente în Registrul pentru intrare-ieşire şi uz intern al documentelor;

- un număr de 16058 documente în Registrul pentru evidenţa documentelor tranzitate;

- un număr de 1125 decizii, în Registru de evidenţă al deciziilor.

De asemenea, a fost desfăşurată şi activitatea de ştampilare a proceselor verbale de contravenţii, 

cererilor de concediu, referatelor de necesitate, de aprovizionare, clasare, răspunsurilor către 

petenţi/instituţii publice, OP, ALOP, legitimaţiilor, ordinelor de serviciu, foilor de parcurs, 

borderourilor de poştă.
Expedierea documentelor s-a realizat pentru un număr de 7862 documente, astfel:

- 6218 plicuri prin poştă:
-2496 trimiteri poştale recomandate simple;
-3725 trimiteri poştale recomandate cu confirmare de primire;

- 864 documente prin curier;

- 780 documente prin fax.
Au fost întocmite un număr de 370 borderouri de prezentare a trimiterilor recomandate, 

în perioada analizată, au fost scanate aproximativ 3800 pagini şi anonimizate un număr de 440 

declaraţii de avere şi de interese pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei.
De asemenea, pe parcursul anului 2019 au fost întocmite un număr 115 adrese privind domeniul de 

competenţă.
La nivelul Serviciului Comunicare şi Registratură s-au primit un număr de 481 solicitări formulate în 

vederea furnizării informaţiilor cu privire la datele şi firmele înregistrate în registrul comerţului, prin 

serviciul RECOM online al ONRC. Au fost furnizate informaţii pentru un număr de 668 societăţi 

comerciale.
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Compartimentul Petiţii şi Sesizări
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 

ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit O.G. nr. 27/2002, prin petiţie se înţelege: “cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea 

formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o 

poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor 

comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi 

şi instituţii publice”.
în perioada 01.01.209-31.12.2019, pe adresa instituţiei noastre au fost înregistrate şi 

soluţionate un număr de 4890 petiţii din partea cetăţenilor care au fost repartizate spre soluţionare 

compartimentelor de specialitate sau care au fost transmise spre rezolvare altor autorităţi şi instituţii cu 

competenţe în domeniile respective.
Analizând conţinutul sesizărilor rezultă că problematica acestora a vizat o paletă foarte largă de 

activităţi, după cum urmează:

- depozite de deşeuri de natură diversă;

- distrugere spaţiu verde;
- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii;

- disconfort generat de maşini abandonate pe domeniul public;

- poluare fonică;

- solicitări toaletare copaci;
- aspecte privind starea de insalubritate a sectorului;

- discomfort generat de creşterea păsărilor;

- discomfort generat de circulaţia maşinilor de mare tonaj;

- nereguli în activitatea S.C. Urban;

- construcţii ilegale;
- modificări interioare neautorizate;

- demolări;

- reabilitare termică;

- afisaj stradal;

- amplasarea ilegală a chioşcurilor;

- funcţionarea ilegală a unor societăţi comerciale;
- disconfort generat de funcţionarea spălătoriilor auto;

- tulburarea ordinii şi liniştii publice;

- ocuparea abuzivă a locurilor de parcare;
- staţionarea neregulamentară a autovehiculelor pe trotuar şi carosabil;

- disconfort generat de prezenţa persoanelor fără adăpost;
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- disconfort generat de plimbarea animalelor de companie;

- comerţul stradal neautorizat;

- prezenţa cerşetorilor în intersecţii;

- prezenţa câinilor fără stăpân;

- diverse aspect;

- aspecte ce intra în competenţă altor instituţii.

In ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a petiţiilor Şi sesizărilor venite din partea 

cetăţenilor evidenţiem volumul mare al activităţii, ce se găseşte în strânsă legătură cu numărul de 

asemenea mare al solicitărilor venite din partea cetăţenilor.
Cu toate acestea s-a răspuns cu promptitudine atât în termenul prevăzut de lege, cât şi în 

termenul legal de prelungire.
Adresele de răspuns către petenţi, precum şi adresele de înaintare a sesizărilor către alte 

instituţii a căror aspecte nu intră în competenţa instituţiei noastre, au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile O.G. nr.27/2002 privind modul de soluţionare al petiţiilor, cu modificăile şi completările 

ulterioare.
Precizăm că în perioada analizata poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Petiţii Sesizări 

au purtat zilnic discuţii telefonice cu cetăţeni ai sectorului 6 care au solicitat diverse informaţii.

Gradul de satisfacţie al cetăţenilor privind calitatea serviciilor prestate de către angajaţii 

D.G.P.L. Sect. 6 s-a concretizat prin adrese de mulţumire primite din partea cetăţenilor.

Compartimentul Protecţia Muncii şi P.S.I. 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:
1. S-au întocmit tematici pentru instruirea şi informarea personalului D.G.P.L.S6 şi s-au difuzat în 

instituţie;
2. S-a stabilit, în scris, periodicitatea instruirii pentru fiecare loc de muncă din cadrul D.G.P.L.S6;

3. S-au elaborat instrucţiuni proprii pentru locurile de muncă din cadrul D.G.P.L.S6 şi 

s-au difuzat în instituţie;
4. S-a întocmit necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi 

protecţie;
5. S-a efectuat instruirea personalului în domeniul S.S.M., la angajare şi s-a verificat însuşirea 

cunoştinţelor pe bază de teste;
6. S-a consemnat în fişele individuale de S.S.M. materialul predat în cadrul instruirii la angajare, la 

locul de muncă şi insruirii periodice, conform tematicilor aprobate de angajator;
7. S-a efectuat instruirea în domeniul S.S.M. pentru personalul din cadrul unităţilor din exterior 

care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii şi s-a consemnat instruirea m 

fişa de instruire colectivă;
8. S-a asigurat şi verificat, prin sondaj, instructajul periodic pentru toţi lucrătorii din cadrul
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D.G.P.L.S6;
9. A fost planificat la controlul medical de medicina muncii un număr de 400 de lucrători;

10. S-au întocmit şi s-au transmis la medicina muncii documentele necesare (fişe de solicitare a 

examenului medical, fişe de identificare a factorilor de risc profesional, adrese, procese-verbale 

e.t.c.) în vederea efectuării controlului medical de medicina muncii pentru un număr de 400 

persoane din cadrul D.G.P.L.S6;
11. S-a verificat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de 

muncă din cadrul D.G.P.L.S6, în vederea actualizării acesteia, după caz;

12. S-a verificat planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice 

şi de altă natura, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în 

vederea actualizării acestuia, după caz;
13. Se ţine evidenţa documentelor medicale de medicina muncii (avize de port armă, avize 

psihologice, fişe de aptitudine);
14. S-a întocmit un raport de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata gravidă şi s-a 

transmis medicului de medicina muncii, Inpectoratului Teritorial de Muncă şi Comitetului de 

securitate şi sănătate în muncă al D.G.P.L.S6;
15. S-a asigurat securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

16. S-au întocmit documentele necesare pentru întrunirea trimestrială a comitetului de securitate şi 

sănătate în muncă (convocări, procese -  verbale);
17. S-a întocmit Planul de măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor caniculei şi s-a difuzat 

compartimentelor din cadrul instituţiei;
18. S-au întocmit referate cu propunerea de acordare a apei plate de consum pentru personalul 

D.G.P.L.Sector 6 şi s-a urmărit materializarea acesteia;
19. S-au întocmit referate în vederea asigurării verificărilor periodice pentru sistemele de climatizare 

de la toate locurile de muncă din cadrul instituţiei, a verificărilor electrice periodice (PRAM) 

pentru cele trei sedii ale D.G.P.L.S6 aflate în strada Hanul Ancuţei nr. 2-4, Şoseaua Orhideelor 

nr. 2d şi strada Răsadniţei nr. 59 şi s-a urmărit materializarea acestor verificări;

20. S-a verificat Registrul unic de evidenţă pentru accidentaţi în muncă, incidente periculoase şi 

accidente uşoare în vederea consemnării tuturor evenimentelor, după caz;
21. S-au întocmit formularele privind evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din cadrul 

compartimentului, conform termenelor şi instrucţiunilor din procedura de sistem privind 

Managementul Riscului.
22. A fost cercetat un accident de muncă care a fost evidenţiat şi înregistrat, conform prevederilor 

H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

In domeniul apărării împotriva incendiilor s-au desfăşurat următoarele activităţi.
1. S-au întocmit tematici pentru instruirea personalului pe linie de apărare împotriva incendiilor şi
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s-au repartizat tuturor structurilor din cadrul D.G.P.L.Sector 6;

2. S-a efectuat instructajul introductiv-general cu personalul nou angajat şi s-a verificat însuşirea 

cunoştinţelor pe bază de teste;

3. S-a consemnat în fişele individuale de P.S.I. materialul predat în cadrul instruirii la angajare, la 

locul de muncă şi insruirii periodice, conform tematicilor aprobate de angajator;

4. S-au întocmit referate cu propunerea de verificare şi încărcare a stingătoarelor din cele trei 

locaţii: Hanul Ancuţei nr. 2-4, Şoseaua Orhideelor nr. 2d şi strada Răsadniţei nr. 59 şi de pe 

mijloacele auto şi s-a urmărit materializarea acestor verificări;

5. S-au verificat pichetele P.S.I. din dotarea instituţiei;

6. S-a întocmit referat cu propunerea de asigurare a mentenanţei centralei de detectare, semnalizare, 

alarmare de incendiu şi s-a urmărit materializarea acesteia;
7. Se ţine evidenţa verificării instalaţiei de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi 

stingere a incendiilor în Registrul de control;
8. S-a verificat Planul de intervenţie în vederea actualizării acestuia, după caz ;

9. S-au verificat Planul de evacuare a persoanelor/bunurilor şi Planul de depozitare şi evacuare a 

materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, în vederea actualizării acestora, după 

caz ;
10. Se ţine evidenţa verificării instalaţiei de hidranţi interiori în Registrul de control;

Serviciul juridic

Pe durata anului 2019 Serviciul Juridic a efectuat următoarele activităţi:

1. Expedierea de adrese de înaintare către diferite instituţii.

2. Răspunsuri la adrese formulate de servicii din cadrul D.G.P.L.S.6.
3. Consultanţa cu caracter juridic cu privire la aspecte al căror obiect a vizat activitatea instituţiei.

4. Formularea de puncte de vedere cu caracter juridic solicitate de către conducerea instituţiei 

precum şi de către serviciile din cadrul instituţiei.

5. Promovarea de acţiuni judecătoreşti.
6. Prezentarea la termenele de judecată, în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, cu 

îndeplinirea tuturor actelor premergătoare şi a celor necesare pe perioada derulării cauzelor în care 

instituţia noastră a fost şi este parte.
Astfel, pe întreg anul 2019 au fost:

a) - au fost soluţionate 260 de cereri având ca obiect contestaţii la procesele -  verbale de 

constatare a contravenţiei, dintre care:
* în 218 cauze dintre acestea instanţele au respins cererile reclamanţilor, menţinând

sancţiunile dispuse prin procesele -  verbale;
* în 42 cauze instanţa a anulat procesele -  verbale de constatare a contravenţiei.

b) au fost soluţionate 12 cauze având ca obiect anularea dispoziţiilor de ridicare,
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c) au fost soluţionate 11 cauze având ca obiect obligaţia de a face, dintre care 10 au fost câştigate.

d) au fost soluţionate 14 alte cereri pe contencios administrativ, dintre care 11 au fost câştigate;

e) aflate în stare de judecată 95 de dosare:
* 70 plângeri contravenţionale;
* 8 dosare privind alte cereri pe contencios administrativ

* 11 dosare având ca obiect obligaţia de a face;

* 6 dosare suspendate.
f) 103 dosare aflate în pronunţare.

7. Avizarea de contracte şi acte adiţionale la contracte.

8. Efectuarea arhivei Serviciului Juridic pentru anii 2009-2013.
9. Verificarea si semnarea rapoartelor cu propunere de anulare si de clasare ale proceselor-verbale.

10. Avizarea deciziilor emise de către D.G.P.L.S.6.
11. îndeplinirea altor activitati ce se încadrează in dispoziţiile legale care reglementează activitatea 

consilierilor juridici.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar Contabilitate
Activitatea Serviciului Financiar-Contabilitate s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile care 

reglementează activitatea şi obiectivele fixate de conducerea instituţiei pentru anul 2019.
întregul efort a fost direcţionat pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare desfăşurării

activităţii.
Conform execuţiei bugetare a anului 2019 s-au efectuat plăţi în valoare de 38.106.994,16 

lei (38.123.931,06 lei subvenţii şi 2.006,10 lei venituri proprii), defalcate astfel:

Cheltuieli de personal - 33.351.429,00 lei

Cheltuieli materiale - 3.331.360,24 lei

Cheltuieli de capital - 1.424.204,92 lei
Componenţa cheltuielilor de personal aferente anului 2019 conform execuţiei bugetare în 

valoare de 32.495.983,00 lei, este următoarea:
Cheltuieli salariale 27.210.249,00 lei

Cheltuieli salariale în natură 5.536.643,00 lei

Contribuţii 604.537,00 lei
Instituţia noastră a achiziţionat în anul 2019 active corporale în valoare de 1.424.204,92 lei, 

reprezentând, 12 autovehicule cu echipare specifica in valoare de 745.646,92 , sistem de modernizare 

scoli in valoare de 318.216,23 , bariera acces in valoare de 16.541, active corporale (multifuncţional 

Canon) în valoare de 9.196,01 lei, softuri în valoare de 58.619,96 le i , sisitem armament in valoare de

17.017,00 lei, 30 statii emisie recepţie in valoare de 107.706,90
Fondurile au fost gestionate şi utilizate eficient. Prin eficienţă, s-a urmărit aplicarea proceduriloi
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de atribuire competiţională şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale 

ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ, având în vedere practicarea unui 

management al evaluării cheltuielilor bazat pe performanţă, eficienţă şi rezultate optime.

Am avut în vedere:

-obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna insuficiente în raport cu 

necesităţile;

-supravegherea costurilor produselor achiziţionate;

-încadrarea în creditele bugetare aprobate;
-realizarea la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei, stabilite în concordanţă 

cu propria sa misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

-protejarea fondurilor împotriva pierderii datorate erorii, risipei, abuzului, etc;

-respectarea legii, a reglementărilor şi a deciziilor conducerii instituţiei.

Serviciul Achiziţii Publice, Urmărire Contracte, Administrare Patrimoniu
1. încheierea protocolului cu privire la prestarea serviciilor de medicina muncii, nr. A581/14.01.2019, 

pentru perioada 14.01.2019-31.12.2019, prestator CENTRUL DE SĂNĂTATE 

MULTIFUNCŢIONAL SF. NECTARIE;
2. încheierea contractului de prestări servicii telefonie fixă (21 numere + 1 nr. scurt) nr. 

A l765/31.01.2019, în valoare de 1.560 euro fără TVA, pentru perioada 31.01.2019-31.01.2020, 

prin cumpărare directă, prestator S.C. UPC ROMÂNIA S.A. ;
3. încheierea contractului de furnizare servicii de certificare nr. A2525/13.02.2019, în valoare de 81 

euro fără TVA, pentru perioada 13.02.2019-13.02.2022 prin cumpărare directă, furnizor

CERTSIGN S.A.;
4. încheierea contractului privind formarea profesională a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul 

ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere nr. A2595/13.02.2019, în valoare de
2.000 lei/cursant, pentru perioada 18.02.2019-10.05.2019, furnizor INSTITUTUL DE STUDII 

PENTRU ORDINE PUBLICĂ;
5. încheierea contractului de furnizare servicii de certificare F.N. (online), în valoare de 81 euro iară 

TVA, pentru perioada 20.02.2019-20.02.2022 prin cumpărare directă, furnizor CERTSIGN SA;

6. încheierea contactului subsecvent de furnizare combustibili, nr. A7068/23.04.2019 în valoare de

336.000 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin licitaţie deschisă (ACORD 

CADRU 2018), câştigător S.C. ROMPETROL DOWNSREAM S.R.L.;
7. încheierea contractului comercial privind primirea, prelucrarea şi livrarea trimiterilor de 

corespondenţă neprioritară/prioritară internă din serviciul standard şi a trimiterilor de 

corespondenţă neprioritară/prioritară internă cu serviciul Recomandat, francate în sistem TP, nr. 
A7096/23.04.2019, în valoare de 62.750 lei iară TVA pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin

cumpărare directă, prestator CN POŞTA ROMÂNĂ SA;
8. încheierea contractului de prestări servicii de consultanţă, service şi actualizări pentru programul
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Manager Financiar ERP, nr. A7099/23.04.2019, în valoare de 9.122,69 lei fără TVA, pentru 

perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. SOFT EXPERT S.R.L. ;

9. încheierea contractului de abonament pentru produsul LEGIS STUDIO (2 monoposturi) nr. 

A7174/24.04.2019, în valoare de 320 euro fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin 

cumpărare directă, prestator CENTRUL TERfTORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. ;

10. încheierea contractului de prestări servicii mentenanţă, actualizare şi service pentru sistemul de 

monitorizare video instalat în 61 unităţi învăţământ nr. A7176/24.04.2019, în valoare de 36.000 lei 

fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. 

TECHNOSEC GND S.R.L. ;
11. încheierea contactului de furnizare apă plată nr. A7178/24.04.2019, în valoare de 8.981.70 lei fără 

TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, furnizor S.C. AQUA 

QUEEN S.R.L. ;
12. încheierea contractului de servicii de localizare şi monitorizare a autovehiculelor prin tehnologia 

GPS/GPRS, nr. A7181/24.04.2019, în valoare de 7.680 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019

31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. SMART IMPEX DISTRIBUTION S.R.L.;

13. încheierea contractului de prestări servicii de întreţinere site nr. A7224/24.04.2019, în valoare de 

12.800 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator

S.C. HASS WEB DESIGN S.R.L.;
14. încheierea contractului de prestări servicii furnizare internet pentru serverul videogate, nr. 

A7225/24.04.2019, în valoare de 17.680 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, 

prestator S.C. UPC ROMÂNIA S.A.;
15. încheierea contractului de prestări servicii de salubritate nr. A7226/24.04.2019, în valoare de 2.347 

euro fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator URBAN 

S.A. ;
16. încheierea contractului de prestări servicii mentenanţă la sistemele antiefracţie (Orhideelor şi 

Hanul Ancuţei) şi mentenanţă la sistemul de detecţie antiincendiu (Orhideelor), nr. 

A7234/25.04.2019, în valoare de 14.400 lei fără TVA, pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019, 

prin cumpărare directă, prestator S.C. TECHNOSEC GND S.R.L.;

17. încheierea contractului de prestări servicii furnizare internet sedii şi internet pentru accesul la 

Sistemul de monitorizare video între D.G.P.L.S.6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control/Serviciul Dispecerat Operativ Integrat, nr. A7586/06.05.2019, în valoare de 2.010 euro 

fără TVA, pentru perioada 06.05.2019-31.12.2019, prestator S.C UPC ROMÂNIA S.A.;

18. încheierea contractului de prestări servicii privind colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor 

de origine animală, nr. A8048/13.05.2019, în valoare de 3.615 lei fără TVA pentru perioada

13.05.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. ECO NEUTRALIZARE 

GRINDAŞI S.R.L.;
19. încheierea contractului de servicii de închiriere a unui poligon, nr. A8996/17.05.2018, în valoare
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de 7.200 lei fără TVA, pentru perioada 17.05.2018-31.12.2018, prin cumpărare directă, prestator

S.C. STASO TACTICAL SHOP S.R.L. ;

20. încheierea contractului de furnizare diverse imprimate nr. A9483/03.06.2019, în valoare de 60.000 

lei iară TVA, pentru perioada 03.06.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, furnizor S.C. BREN 

PROD S.R.L. ;

21. încheierea contractului de prestări servicii de întreţinere, reparaţii şi furnizare piese de schimb 

pentru parcul auto din dotare, nr. A9482/03.06.2019, în valoare de 110.000 lei fără TVA, pentru 

perioada 03.06.2019-31.12.2019, prin procedura simplificată, câştigător S.C. SERVICE AUTO 

SERUS S.R.L.;
22. încheierea contractului de prestări servicii de curăţenie nr. A 10540/20.06.2019, în valoare de 

108.613,50 lei iară TVA, pentru perioada 01.07.2019-31.12.2019, prin procedura simplificată, 

câştigător S.C. UMI LUX 26 S.R.L.;
23. încheierea contractului de prestări servicii de asistenţă tehnică pentru repararea echipamentului 

informatic, nr. A10858/26.06.2019, în valoare de 16.200 lei fără TVA, pentru perioada

01.07.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. BMI FUTURE SUN S.R.L.;

24. încheierea contractului de prestări servicii pentru vouchere de vacanţă pe suport de hârtie nr. 

A10841/25.06.2019, în valoare de 597.400 lei fără TVA, pentru perioada 25.06.2019-31.12.2019, 

prin cumpărare directă, prestator SC UP ROMÂNIA S.A. ;
25. încheierea contractului de furnizare 10 autovehicule cu echipare specială Poliţia Locală, nr. 

Al 1244/02.07.2019, în valoare de 516.000 lei fără TVA, pentru perioada 08.07.2019-02.10.2019, 

prin procedura simplificată, câştigător S.C. FLASHALARM ELECTRIC S.R.L;

26. încheierea contractului de prestări servicii de ridicare, transport, descărcare şi/sau relocare din 

orice poziţie, a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea 

lucrărilor de utilitate publică, precum şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă de pe 

raza administrativă a sect. 6, nr. A12247/17.07.2019, în valoare de 55.000 lei fără TVA, pentru 

perioada 17.07.2019-31.12.2019, prin cumpărare directă, prestator S.C. WLC AUTO S.R.L;

27. încheierea poliţei de asigurare CASCO seria C. nr 000072926, A12386/22.07.2019, în valoare de 

16.640 lei, pentru un număr de 10 autovehicule (DACIA LOGAN SL PRESTIGE) achiziţionate în 

anul 2019. perioada 18.07.2019-22.04.2020, CITY INSURANCE S.A.;

28. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE lot 5 - Tricouri, nr.

A12933/29.07.2019, în valoare de 10.140 lei fără TVA, prin cumpărare directă, furnizor S.C. 

GIORDANU SHOES TGM SRL;
29. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE lot 1 - Pantaloni, nr.

A 12934/29.07.2019, în valoare de 59.962 lei fără TVA, prin cumpărare directă, furnizor S.C. 

GIORDANU SHOES TGM S.R.L;
30. încheierea contractului de furnizare 2 autovehicule prin Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional 2019, nr. A12977/30.07.2019, în valoare de 121.518,49 lei fără TVA, în termen de 60
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de zile de la semnarea contractului, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a 

unui anunţ de participare, furnizor S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L împuternicit al S.C, 

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.;

31. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE lot 1 - Cămăşi, nr.

A15043/03.09.2019, în valoare de 135.855 lei fără TVA, prin procedura simplificată, câştigător 

S.C. ANTONIA CONF S.R.L.;

32. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE lot 3 - Pantofi, nr.

A15064/04.09.2019, în valoare de 37.448 lei fără TVA, prin procedura simplificată, câştigător 

S.C. LENOX PROD S.R.L.;
33. încheierea contractului privind formarea profesională a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul

ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere nr. A14799/30.08.2019, în valoare de 

5.085,63 lei/1 cursant, pentru perioada 16.09.2019-13.12.2019, prestator CENTRUL

MULTIFUNCŢIONAL DE PREGĂTIRE SCHENGEN;
34. încheierea contractului de lucrări de modernizare infrastructură şi reparaţii curente la sistemul de 

supraveghere video perimetrală şi monitorizare 62 unităţi învăţământ de pe raza sectorului 6 cu 

dispecerat central la sediul D.G.P.L.S6, nr. A l6807/30.09.2019, în valoare de 423.700 lei fără 

TVA, lucrări ce trebuie finalizate până la data de 31.12.2019, executant S.C. TECITNOSEC GND 

S.R.L.;
35. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE lot 1 -  Costum intervenţie iarnă, 

Scurte îmblănite, Scurte vânt; lot II -  Centură, Curea, Epoleţi, Mănuşi piele nr. 

A17461/10.10.2019, în valoare de 97.260 lei fără TVA, prin procedura simplificată, câştigător 

S.C. ANTONIA CONF S.R.L.;
36. încheierea contractului de furnizare UNIFORME DE POLIŢIE -  Bocanci, Ghete femei, Ghete 

bărbaţi nr. A18967/05.11.2019, în valoare de 59.616 lei fără TVA, prin procedura simplificată, 

câştigător S.C. ANTONIA CONF S.R.L.;
37. încheierea contractului privind plata în rate pentru poliţele Casco auto -  45 autovehicule, nr.

A19047/06.11.2019, în valoare de 66.671,70 lei-44 autovehicule + 416,90 euro-1 autovehicul, 

(perioada 29.11.2019-28.11.2020- 42 autovehicule; perioada 06.11.2019-05.11.2020- 1

autovehicul; perioada 08.11.2019-07.11.2020- 1 autovehicul; perioada 18.11.2019-17.11.2020- 1 

autovehicul);
38. încheierea contractului de prestări servicii de ridicare, transport, descărcare şi/sau relocare din 

orice poziţie, a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea 

lucrărilor de utilitate publică, precum şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă de pe 

raza administrativă a sect. 6, nr. A20518/29.11.2019, în valoare de 170.000 lei fără TVA, pentru 
perioada 29.11.2019-31.12.2019, prin procedura simplificată, prestator S.C. WLC AUTO S.R.L.;

39. încheierea contractului de servicii de comunicaţii buclă locală între D.G.P.L.S6 şi STS, nr. 

A20869/05.12.2019, în valoare de 3.360 lei/an, prin cumpărare directă, prestator S.C. UPC
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ROMANIA S.A.;

40. încheierea contactului subsecvent de furnizare combustibili, nr. A20793/04.12.2019 în valoare de

234.000 lei fără TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, prin licitaţie deschisă (ACORD 

CADRU 2018), câştigător S.C. ROMPETROL DOWNSREAM S.R.L.;

1. încheierea Actului adiţional nr. 1 la poliţa de asigurare CASCO seria C. nr 000072926, 

A15906/17.09.2019, în valoare de 3.269 lei, pentru un număr de 2 autovehicule achiziţionate în 

anul 2019 (DACIA DOKER), perioada 17.09.2019-22.04.2020, CITY INSURANCE S.A.;

2. încheierea actului adiţional de suplimentare a valorii contractului de prestări servicii de ridicare, 

transport, descărcare şi/sau relocare din orice poziţie, a vehiculelor care îngreunează activitatea 

operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi intervenţia organelor 

abilitate în situaţiile de urgenţă de pe raza administrativă a sect. 6, nr. A18358/25.10.2019, cu o 

valoare de 59.000 lei fără TVA, la contractul nr. A12247/17.07.2019, prestator S.C. WLC AUTO 

S.R.L.;
3. încheierea actului adiţional nr. A20753/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de întreţinere, reparaţii şi furnizare piese de schimb pentru parcul 

auto din dotare nr. A9482/03.06.2019, cu o valoare de 50.000 lei fără TVA, pentru perioada

01.01.2020-30.04.2020.

4. încheierea actului adiţional nr. A20740/03.12.2019. de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de curăţenie nr. A10540/20.06.2019, cu o valoare de 72.409 lei fără 

TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
5. încheierea actului adiţional nr. A20792/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de furnizare diverse imprimate nr. A9483/03.06.2019, cu o valoare de 20.000 lei tară 

TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
6. încheierea actului adiţional nr. A20811/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de asistenţă tehnică pentru repararea echipamentului informatic nr. 

A10858/26.06.2019, cu o valoare de 10.800 lei tară TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.

7. încheierea actului adiţional nr. A20815/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de întreţinere site nr. A7224/24.04.2019, cu o valoare de 6.400 lei 

iară TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
8. încheierea actului adiţional nr. A20810/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii mentenanţă la sistemele antiefracţie (Orhideelor şi Hanul Ancuţei) 

şi mentenanţă la sistemul de detecţie antiincendiu (Orhideelor) nr. A7234/25.04.2019, cu o valoare 

de 7.200 lei iară TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
9. încheierea actului adiţional nr. A20813/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii mentenanţă, actualizare şi service pentru sistemul de monitorizare 

video instalat în 61 unităţi învăţământ nr. A7176/24.04.2019, cu o valoare de 18.000 lei iară TVA, 

pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
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10. încheierea actului adiţional nr. A20814/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii privind colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de origine 

animală nr. A8048/13.05.2019, cu o valoare de 3.615 lei fără TVA, pentru perioada 01.01.2020

30.04.2020.
11. încheierea actului adiţional nr. A20816/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii abonament pentru produsul LEGIS STUDIO (2 monoposturi) nr. 

A7174/24.04.2019, cu o valoare de 160 euro fără TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.

12. încheierea actului adiţional nr. A20817/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de consultanţă, service şi actualizări pentru programul Manager 

Financiar ERP nr. A7099/23.04.2019, cu o valoare de 4.561,36 lei fără TVA, pentru perioada

01.01.2020- 30.04.2020.
13. încheierea actului adiţional nr. A20812/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de servicii de localizare şi monitorizare a autovehiculelor prin 

tehnologia GPS/GPRS nr. A7181/24.04.2019, cu o valoare de 3.840 lei fără TVA, pentru perioada

01.01.2020- 30.04.2020.
14. încheierea actului adiţional nr. A20819/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului comercial privind primirea, prelucrarea şi livrarea trimiterilor de corespondenţă 

neprioritară/prioritară internă din serviciul standard şi a trimiterilor de corespondenţă 

neprioritară/prioritară internă cu serviciul Recomandat, francate în sistem TPnr. 

A7096/23.04.2019, cu o valoare de 19.310 lei fără TVA, pentru p e r io a d a  01.01.2020-30.04.2020.

15. încheierea actului adiţional nr. A20818/04.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de furnizare apă plată nr. A7178/24.04.2019, cu o valoare de 4.200 lei fără TVA, 

pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
16. încheierea actului adiţional nr. A21814/19.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii furnizare internet pentru serverul videogate nr. A7225/24.04.2019, 

cu o valoare de 8.840 lei fără TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
17. încheierea actului adiţional nr. A21730/19.12.2019 de suplimentare a valorii si de prelungire a 

contractului de prestări servicii de salubritate nr. A7226/24.04.2019, cu o valoare de 1.173,60 euro 

fără TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.
18. încheierea actului adiţional nr. A21815/19.12.2019 de prelungire a contractului de prestări servicii 

prestări servicii de ridicare, transport, descărcare şi/sau relocare din orice poziţie, a vehiculelor care 

îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum 

şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă de pe raza administrativă a sect. 6, nr. 

A20518/29.11.2019, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.

Menţionăm că în decursul anului 2019 s-au încheiat:

V un număr de 40 de contracte de achiziţii publice, din care:

• 6 realizate prin aplicarea Procedurii simplificate,
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1 prin aplicarea procedurii de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare,

• 2 contracte subsecvent

• 31 prin Cumpărare directă

■S un număr de 18 acte adiţionale.

ACHIZIŢII DIRECTE FĂRĂ CONTRACT:

1. Servicii de asigurare auto (RCA) pentru autovehiculele din dotarea D.G.P.L. S6, în valoare de 

45.049,79 lei pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

2. Servicii de vulcanizare pentru autovehiculele din dotarea D.G.P.L. S6, în valoare de 10.065 lei cu 

TVA pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

3. Servicii de spălătorie auto pentru autovehiculele din dotarea D.G.P.L. S6, în valoare de 26.850,20 

lei cu TVA pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;
4. Consumabile auto (soluţie parbriz, lamele ştergător, degivrant, raclete, anvelope vară/iarnă, jante, 

carcase chei, lichid frână, ulei motor, curăţător sistem injecţie, becuri, odorizante, antigel, truse 

sanitare, huse, covoraşe, tăviţe portbagaj, etc) în valoare de 52.252,84 lei fără TVA pentru perioada 

01.01.2019 - 31.12.2019 -SEAP;
5. Servicii de inscripţionare auto pentru autovehiculele din dotarea D.G.P.L. S6, în valoare de 

4.057,90 lei cu TVA pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019-SEAP;
6. Staţii Motorola MTH 800 şi accesorii, în valoare de 92.442 lei fără TVA pentru perioada 

01.01.2019-31.12.2019-SEAP;

7. Gloanţe, în valoare de 2.250 lei fără TVA-SEAP;
8. Camere video portabile, în valoare de 26.400 lei fără TVA-SEAP;

9. Barieră acces auto, în valoare de 15.530 lei fără TVA-SEAP;
10. Sistem securitate camera de armament Orhideelor, în valoare de 14.300 lei fără TVA-SEAP;

11. Dezinfectând, în valoare de 4.664 lei fără TVA-SEAP;

12. Aparate aer condiţionat, în valoare de 5.421,44 lei fără TVA-SEAP;

13. Imprimante/multifuncţionale, în valoare de 15.866,55 lei fără TVA-SEAP;
14. Sisteme PC, monitoare, UPS, Office+Windows, diverse accesorii IT în valoare de 164.098,70 lei 

fără TVA-SEAP;
15. Verificări PRAM la sediile D.G.P.L. S6, în valoare de 1.250 lei fără TVA-SEAP;

16. Verificare şi încărcare stingătoarelor, în valoare de 737 lei fără TVA-SEAP;

17. Kit truse sanitare fixe, în valoare de 2.135 lei fără TVA-SEAP;
18. Cartuşe de toner, în valoare de 107.403,49 lei cu TVA, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019- 

SEAP şi achiziţionate direct în valoare de 3.647,94 lei cu TVA -  total cu TVA 111.051,43 lei ;

19. Birotică-papetărie, în valoare de 19.847,01 lei fără TVA pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019- 

SEAP;
Menţionăm că în decursul anului 2019 s-au realizat un număr de 351 achiziţii prin Sistemul Electronic
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(SEAP).
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 nu a avut contestaţii formulate la Consiliul National de 

Soluţionare a Contestaţiilor şi a avut 3 proceduri anulate:

ANULAT-anunt de participare simplificat SCN1045002/05.06.2019-fâră ofertă depusă; 

ANULAT-anunt de participare simplificat SCN1046991/01.07.2019-fără ofertă depusă; 

ANULAT-anunt de participare simplificat SCN1052855/1 1.09.2019-ofertă neconformă cnf. art. 137 

alin. 3 din H.G. 395/2016.
Au fost emise un număr de 268 NIR-uri, 435 bonuri de consum şi 53 bonuri de transfer (magazia 

rechizite), în perioada 01.01.2019-31.12.2019.
Au fost emise un număr de 19 NIR-uri si 531 bonuri de transfer (magazia echipament), în perioada 

01.01.2019-31.12.2019.
La depozitul Arhivă au fost intrate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 un număr de 136 dosare şi ieşite 

spre verificare un număr de 6 dosare.
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Concluzii

In anul 2019, s-a acţionat în direcţia creşterii eficienţei activităţii structurilor instituţiei, a 

responsabilităţii fiecărui angajat pentru îndeplinirea, la nivelul cerinţelor impuse de evoluţia social- 

economica a sectorului, a atribuţiilor de serviciu, rezultatele obţinute fiind preponderent pozitive.

S-a acordat prioritate activităţii de prevenire a faptelor antisociale, care aduc atingere libertăţii 

şi drepturilor cetăţeanului, asigurându-se un climat de ordine şi linişte publică, fapt ce reise şi din 

micşorarea sancţiunilor aplicate, în conformitate cu actele normative privind faptele antisociale.

Cetăţenii aşteaptă mai mult din partea noastră, o implicare mai fermă în lupta împotriva oricăror 

acte şi fapte care aduc atingere normelor de convieţuire socială, a celor care atentează la mediul 

înconjurător, la integritatea bunurilor publice şi private, la bunul mers al instituţiilor social -  economice 
şi cultural — educative din sector.

Suntem conştienţi că, nota finală pe care o primim este aprecierea cetăţenului prin încrederea 

sporită în instituţia noastră, solicitându-ne sprijinul în combaterea faptelor prin care se încalcă normele 

legale, altele decât cele cu caracter penal, ce afectează conduita cetăţeanului şi confortul de zi cu zi.

Numai acţionând cu fermitate şi profesionalism, cu respectarea normelor care ne reglementează 

activitatea şi fiind în permanenţă la dispoziţia cetăţeanului, vom putea afirma că ne-am făcut datoria, că 

Poliţia Locală este o instituţie recunoscută şi apreciată de către locuitorii sectorului nostru.



Anexa nr.l

Numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2019

Actul normativ
Numărul sancţiunilor 

contravenţionale aplicate
Valoarea 

sancţiunilor 
aplicate în leiAmenzi Avertismente

Legea nr. 61/1991 (sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice)

3.707 462 870053

Legea nr. 12/1990 protejarea populaţiei împotriva 
unor activităţi comerciale ilicite 892 1250 545950

Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea 
activităţilor de picnic 3 3 2100

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României

8 1 9000

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor

1 - 3000

O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă

296 - 118400

Legea nr.252/2003 privind registrul unic de 
control

2 - 1000

H.G. nr. 36/1996 stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi 
menţinerea în stare bună a drumurilor publice

1 - 200

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol

1 - 7500

Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 
zone publice.

- 2 -

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea Şi 
combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun

230 19 30050

H.C.L.S6 nr.181/2013 privind interzicerea 
expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniului 
public

9 1 4500

H.C.L.S6 nr.222/2016 privind staţionarea 
vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi 
aparţinând domeniului public sau privat al 
Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 6

1.072 198 343750

H.C.L.S6 nr.180/2013 privind interzicerea 
parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul 
desfăşurării unor activităţi comerciale

3 - 4500

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

1.583 748 535001/ 
4610 p.p.

H.C.G.M.B. nr.114 din 21/07/2004 privind 
interzicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi 
grădinile publice din Municipiul Bucureşti

9 - 27000
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H.C.G.M.B. nr.233/2000 interzicerea accesului şi 
circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe 
drumurile publice din Municipiul Bucureşti

96 - 24300

H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulaţia 
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri 
Şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 5 tone în Municipiul Bucureşti

5 1 16700

H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea 
vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti

2 1 6000

H.C.G.M.B. nr. 124/2008 aprobarea strategiei de 
parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti 417 197 211950

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind normele de 
salubrizare şi norme de igiena ale Muncipiului 
Bucureşti

1472 68 1966650

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti

488 18 91125

O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului 10 - 50500

Legea nr. 24/2007 Legea spaţiilor verzi 1 - 5000

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 12 - 220000

H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea 
brevetului verde pentru execuţia lucrărilor de 
construcţii pe teritoriul Municipiului Bucureşti

10 - 12000

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 
ambrozia

- 7 -

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

122 - 248500

H.C.L.293/2017Hotarare privind aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile 
de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti

307 10 21875

TOTAL 10759 2.986 5376604 
4.610 p.p.
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Anexa nr. 2

Situaţia evenimentelor desfăşurate în anul 2019

EVENIMENTE NR. CAZURI
Persoane legitimate 35.082
Persoane verificate în bazele de date 14.377
Persoane verificate la solicitarea instituţiilor 
abilitate 1685

Persoane iară adăpost 779

Persoane conduse la Secţia de Poliţie 14 situaţii/ 
22 persoane

Persoane urmărite 1
Infractori prinşi -

Cerşetori depistaţi 22

Conducere minori
3 situaţii/3 minor predaţi DGASPC o 
situaţie/1 minor predat la Centrul Arlechino 

o situaţie/1 minor predat părinţilor
însoţire funcţionari publici 6
Stări conflictuale aplanate 11
Infracţiuni flagrante constatate -

Intervenţii la evenimente sesizate 15.297
Evenimente rutiere 231
Evenimente deosebite 317
Comunicări prin înmânare/afişare a p.v.c. 1.828
Comunicări scrisori informare 2203 (HCL 222-1287 + HCGMB 124 -916)
Comunicări citaţii, ordonanţe, rechizitori 165
Misiuni executate cu alte structuri 974
Mandate executate 8
Constatări vehicule staţionate neregulamentar 5.527
Vehicule verificate bazele de date 15.059
Vehicule abandonte/fâră stăpân evacuate 258
Vehicule ridicate 130
Obiective la care se asigură pază 5
Unităţi de învăţământ monitorizate video 62

Unităţi de învăţământ verificate 62
Unităţi de învăţământ afluire-defluire 14
înregistrări video solicitate de instituţii abilitate 74
Solicitări din partea Serviciului de Urgenţă 112 348
întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiilor de 
proprietari

3.235

Participare la Adunări Generale Asociaţii de 
proprietari

52

Reclamaţii şi sesizări 24185
Solicitări din partea Secţiilor de Poliţie - acte de 
natură infracţională în stricta vecinătate a 
unităţilor de învăţământ

74
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Anexa nr. 3

Execuţie bugetară în anul 2019

Conform execuţiei bugetare a anului 2019 s-au efectuat plăţi în valoare de 38.106.994,16 lei 

(38.123.931,06 lei subvenţii şi 2.006,10 lei venituri proprii), defalcate astfel:

Cheltuieli de personal - 33.351.429,00 lei

Cheltuieli materiale - 3.331.360,24 lei

Cheltuieli de capital - 1.424.204,92 lei

Componenţa cheltuielilor de personal aferente anului 2019 conform execuţiei bugetare în 

valoare de 32.495.983,00 lei, este următoarea:
Cheltuieli salariale 27.210.249,00 lei

Cheltuieli salariale în natură 5.536.643,00 lei

Contribuţii 604.537,00 lei
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