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Raportul privind starea economico-socială pe  anul 2019 

 

1. STAREA  ECONOMICĂ 

1.8 Cheltuieli efectuate pentru Poliția Locală Sector 2 

Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției Locale 

Sector 2 până la finele anului 2019 

Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

Raportare cheltuieli, defalcate pe programe: 

Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2019, a fost de 46.447.000 lei, din care : 

- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 36.777.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 5.712.000 lei; 

- buget aprobat pentru despăgubiri civile 10.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 3.573.000 lei. 

Totalul cheltuielilor aferente anului 2019, conform execuţiei bugetare a fost de 43.888.546  

lei, din care : 

1. Cheltuieli de personal în valoare de 36.176.641 lei 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare totală de 5.145.298 lei, din care: 

- Cheltuieli cu energia electrică şi gaze naturale, 472.309 lei 

- Cheltuieli cu apa canalizare şi salubritate, 34.721 lei 

- Cheltuieli cu furnituri de birou, 168.223  lei 

- Cheltuieli carburanți și lubrifianți, 445.197 lei 

- Cheltuieli pentru piese de schimb, 198.520 lei 

- Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţii, internet 248.639 lei 
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- Cheltuieli cu reparaţii şi întreţinere auto, cheltuieli cu mentenanţa şi transmisia de date 

privind monitorizarea video, reparaţii calculatoare şi imprimante, etc. 1.822.227 lei 

- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 272.091 lei 

- Cheltuieli pentru reparații curente 17.202 lei 

- Cheltuieli pentru materiale sanitare 4.019 lei 

- Cheltuieli cu uniforme şi echipament cf. HG 1332/2010, în valoare de 722.222 lei 

- Cheltuieli pentru achiziție obiecte de inventar 265.930 lei 

- Cheltuieli pentru achiziții de carți și publicații 196 lei 

- Cheltuieli cu pregătirea profesională cf.HG 1332/2010  în valoare de 43.780 lei 

- Cheltuieli cu protecţia muncii 192.542 lei 

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, prime de asigurare non-viață, etc. 136.452 lei 

3. Cheltuieli de capital în valoare de 2.279.485 lei 

Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2019 s-a realizat în proporţie de 94 % 

faţă de bugetul aprobat . 

Monitorizarea utilizării transparente a resurselor bugetare, în aplicarea legilor specifice 

achizițiilor publice se utilizează proceduri operaționale întocmite în baza Ordinului nr. 

200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretariatului Guvernului 

nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 

publice. 

Indicator de performanță – Angajamente bugetare raportate/Total angajamente bugetare 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

1.14 Cheltuieli efectuate pentru protecția mediului  

Cheltuieli pentru verificarea metrologică a sonometrului 598.32 lei. 

 

2. STAREA SOCIALĂ 

2.1 Educație 

Obiectiv – Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de campanii de 

promovare a imaginii PLS2 și realizarea de parteneriate/proiecte/campanii de 

informare 

1.Am organizat, planificat și coordonat  proiectul „ Polițiști locali voluntari – viitorul 

siguranței în școli”, desfășurat în  21  instituții de învățământ (licee, colegii, grupuri 

școlare) de pe raza sectorului 2, proiect premiat cu locul III în cadrul Galei Fondurilor 

Structurale. În cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele activități: prezentare proiect, 

prezentare lege voluntariat, training de pregatire a voluntarilor – asigurare suport, completare 

documente impuse prin lege, eliberare legitimații, campanii de informare, activități de 
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prevenire, participare la evenimente cultural – sportive și istorice. Am înscris în program un 

număr de 10 voluntari. 

   2.Am organizat, planificat și coordonat  proiectul  „Politist pentru o zi” , desfășurat în  21 

instituții de învățământ (licee, colegii, grupuri școlare) de pe raza sectorului 2.  La activități 

au participat 356 de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și a SRP.  Activitățile 

desfășurate de elevi au vizat:  participarea la instructajul agenților la intrarea în tură; 

participarea la  misiuni de ordine publică planificate; participarea la intervenții pentru 

eliberarea locurilor de parcare; participarea la intervenții pentru restabilirea ordinii publice. 

   3. Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2  conform 

Legii 155/2010 si a HG nr. 1332/2010, cu ocazia desfășurării sondajelor de opinie, 

activităților, acțiunilor și evenimentelor  organizate de instituție prin distribuirea de afișe, 

pliante și flyere.  

   4. Participare eveniment Evaluarea anuală a activității Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog București I – având ca scop prezentarea activității desfășurate 

și discuții. 

   5. Participare eveniment Identitate prin cultură „Mândria de a fi Român „! în parteneriat 

cu Asociația Culturală La noi la români, Președinte Prof. Niculina Merceanu , realizator TV, 

împreună cu Primăria Sectorului  2, Poliția Locală Sector 2 și Centrul Cultural Mihai 

Eminescu a organizat miercuri 23 ianuarie 2019, un eveniment cultural dedicat sărbătoririi a 

160 de ani de la nașterea Geniului Poeziei Românești, Mihai Eminescu. Evenimentul s-a 

desfășurat în Galeria 2Art a Primăriei Sectorului 2 București și a avut ca parteneri media: 

Radio România Actualități, Radio Antena Satelor, TVR3, 6TV. 

   6. Participare în calitate de  partener la  Proiectul „Implică-te în viața ta” ! ediția a II a  

realizat la Liceul Teoretic Victoria privind combaterea violenței în mediul școlar. 

Programul Poliției Locale Sector 2, vizează învățarea de către elevi a unor comportamente 

care să-i ajute să gestioneze situațiile în care se confruntă  cu comportamentele agresive ale 

celorlalți. Elevii sunt învățați să ignore situațiile, să reacționeze cu fermitate și să solicite 

asistență de la profesori atunci când este nevoie.  

Elevii care acționează agresiv pentru a obține atenția colegilor și prestigiul în fața lor, sunt 

învățați să folosească alte metode mult mai eficiente care să le permită să obțină acest lucru, 

fără să se pună în situația de a fi respinși sau marginalizați de ceilalți. 

   7. Participare în calitate de  partener al ANA, la funcționarea Programului de consiliere 

pentru adolescenți și părinți, ce are ca misiune sprijinirea și asistarea părinților/aparținătorilor 

legali pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru 
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dezvoltarea competențelor parentale și totodată, sprijinirea adolescenților atunci când apar 

probleme de consum. 

   8. Participare activitate „Lumina Ortodoxiei-Icoană, fereastră spre Dumnezeu” 

eveniment aflat la a XII –a ediție, inițiat de Primăria Sector 2. Poliția Locală Sector 2 a 

asigurat pe traseul pelerinajului religios și în perimetrul zonei de desfășurare al întregului 

eveniment, măsuri de ordine publică, siguranța cetățenilor și fluidizarea traficului rutier, astfel 

încât timpul de așteptare al credincioșilor să fie redus, să fie evitate aglomerările de persoane 

sau alte incidente. 

   9. Realizare și participare activități derulate în cadrul Proiectului „ Școala Altfel „ –

materializate prin vizita copiilor de la Centrul „Sfânta Maria” Școala „ Maica Domnului ”cu 

doua clase, Școala nr. 10 Maria Rosetti, Școala nr. 27 Principesa Ileana, Școala Gimnazială 

nr. 39 și Grădinița nr. 236. Copiii au vizitat Serviciile de Monitorizare și Supraveghere Video, 

expoziția organizată cu echipament și tehnică de luptă, demonstrație auto și sesiune de 

educație civică rutieră. Pentru implicarea lor în această activitate, elevii au fost premiați cu 

diplome „Polițist pentru o zi”. 

   10. Realizare training de pregătire cu elevi din cadrul Școlii Ferdinand  I având ca temă 

„Prevenirea violenței în rândul minorilor”. 

   11. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „Prevenirea violenței în 

rândul minorilor”. În calitate de partener al Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

și al Școlii Gimnaziale Ferdinand I, Poliția Locală Sector 2 s-a întâlnit cu elevii clasei a – 

VIII-a C. Programul vizează învățarea de către elevi a unor comportamente care să-i ajute să 

gestioneze situațiile în care se confruntă cu comportamentele agresive ale celorlalți. Elevii 

sunt învățați să ignore situațiile, să reacționeze cu fermitate și să solicite asistență de la 

profesori atunci cand este nevoie.  

   12. Campanie de informare a populației în „Săptămâna Națională a Voluntariatului”13-

19 mai. Sub motto-ul Polițiști locali voluntari-Viitorul Siguranței în școli, Poliția Locală 

Sector 2 și polițiștii locali voluntari, înscriși în Proiect au adus în atenția cetățenilor 

importanța voluntariatului, beneficiile acestuia și promovarea lui în rândul tinerilor ca 

alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos.  

   13. Participare activități derulate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în Săptămâna Mare 

„Bucuria de a dărui”. PLS2 a avut prilejul să facă o surpriză elevilor de la Școala 

Gimnazială Ferdinand I și câtorva bătrâni, copii și familii defavorizate din proximitatea 

Bisericii Doamna Oltea. 

   14. Participare activități derulate în calitate de partener al Fundației World Vision România 

în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a 
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elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale 

în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor 

Comunitare  Consultative”cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „ Creșterea capacității ONG-urilor și a 

partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” 

   15. Realizare Campanie de informare și Sondaj de opinie – completare „Chestionare pentru 

analiza  gradului de satisfacție al cetățeanului față de activitatea  PLS2”. Scopul sondajului 

de opinie a fost  acela de a afla părerea locuitorilor din sectorul 2 în ceea ce privește 

activitatea PLS2, realizări și nerealizări de la înființare până în prezent, gradul de siguranță 

stradală, evoluția fenomenului antisocial, rezultatele implementării sistemelor de 

monitorizare, percepția cetățenilor față de fenomenul de corupție. 

   16. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „ Ziua Poliției Locale”- 

premierea participanților la concursurile sportive ( tir, șah, tenis de masă). 

   17. Poliția Locală Sector 2 cel mai bun partener al DGPMB în 2019. În calitate de partener 

de 14 ani al Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității, din cadrul Direcției Generale 

de Poliție a Municipiului București, a fost premiată al patrulea an consecutiv, ca fiind cel mai 

bun partener. 

18. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „Târgul produselor și 

serviciilor de securitate„ derulat în colaborare cu DGPMB- Serviciul Analiză și Prevenire a 

Criminalității în cadrul Săptămânii prevenirii criminalității aflat la cea de a XVI-a ediție. 

Manifestarea are ca scop informarea populației cu privire la cele mai noi tehnici, metode, 

servicii pentru îmbunătățirea siguranței personale și proprietății. 

   19. Participare activitate - masă rotundă în vederea reabilitării persoanelor consumatoare de 

droguri desfășurat în colaborare cu ANA. 

   20. Organizare și participare întâlnire, elaborare materiale în cadrul Proiectului Național de 

prevenire în familie „Eu și copilul meu„ desfășurat în colaborare cu ANA. 

   21.Participare activități derulate în cadrul Proiectului „Poliția Locală Sector 2 deschide 

porțile creativității ” de Ziua Mondială a mediului. Proiectul se adresează Asociațiilor de 

proprietari, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2. Proiectul este un răspuns la 

nevoia populației de a trăi într-un mediu mai sănătos și necesitatea de a-l proteja pentru 

generațiile viitoare. 

   22. Participare activități derulate în cadrul Proiectului European „Career Rocket”  desfășurat 

la Colegiul Național Iulia Hașdeu. Proiectul pune bazele unei cooperări  translaționale între 

profesioniști cu competențe în ceea ce privește identificarea și combaterea stereotipurilor de 
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gen, în special în ceea ce privește alegerea carierei profesionale și dezvoltarea profesională a 

tinerilor. 

   23.Derulare Sondaj de opinie și Campanie de informare privind „Percepția personalului 

privind fenomenul corupției„ - completare 368 chestionare, realizare bază de date, analiza 

datelor și elaborarea rezultatelor. 

   24.Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității desfășurate la Complexul de 

Servicii Socio-Educative pentru elevi „Sf. Maria”,Complexul pentru activități recreative și 

educație „ Sf. Pantelimon” și la Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșarii în 

parteneriat cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Analiză și 

Prevenire despre bullying. Întâlnirea a avut ca scop conștientizarea nivelului crescut de 

manifestare a comportamentelor de bullyng între copii, precum și a consecințelor negative 

dramatice pe care bullying-ul îl are asupra sănătății și dezvoltării armonioase a copiilor și 

conștientizarea faptului că indiferent de rolul asumat într-o situație de bullying, toți copii sunt 

victime. Pentru îndemânare și implicare toți copii au fost premiați. 

   25. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „Programul de prevenire a 

abandonului școlar” desfășurat cu copiii din cadrul Școlilor Gimnaziale nr. 25 și Petre 

Ghelmez aflați în supravegherea Complexului „ Sf. Pantelimon”. 

   26. Campanie de informare a populației în „Săptămâna europeană a mobilității” menită 

să încurajeze cetățenii să îmbine mersul pe jos și cu bicicleta, cu transportul public. 

   27. Campanie de prevenire pe anticorupție pentru angajații Poliției Locale Sector 2 

desfășurat la sediul PS2. Întâlnirea cu reprezentanții Direcției Generale Anticorupție a avut ca 

scop schimbul de bune practici între cele două structuri, activități specializate de prevenire a 

faptelor de corupție, informare pe zona de competență. 

   28. Campanie de informare a populației „ SOS AMBROZIA „ desfășurată pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului. Campania de combatere a plantei invazive Ambrosia 

Artemisiifolia- iarba pârloagelor are drept scop prevenirea unui dezastru pentru mediu și 

sănătatea populației prin răspândirea polenului până la sfârșitul lunii octombrie și reducerea 

numărului de semințe pentru următorii ani. 

   29. Participare activități derulate în cadrul evenimentului de deschidere a anului școlar 

2019-2020 desfășurat la Școala Gimnazială Ferdinand I, eveniment la care a participat 

Președintele României și reprezentanți ai Uniunii Europene.  

   30. Derulare Campanie națională de informare și sensibilizare „Cunoaște-i nu 

discrimina”. 

   31 Participare Proiect „ Ziua Mondială a curățeniei „ desfășurat la Centrul Casa din Tei în 

parteneriat cu PS2. 
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   32. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității desfășurate în parteneriat cu 

InfoCons prin Campania Națională de Educare și Informare pentru cetățeni „O 9atitudine” 

pe următoarele teme „Numere utile, Protecția mediului, Pensii și Asigurări și Energie”. 

   33. Participare activități derulate în cadrul acțiunii desfășurate în cadrul Campaniei 

Naționale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane în 

scopul exploatării prin cerșetorie „Dă-i libertate nu-i plăti exploatarea !” 

   34. Participare activități desfășurate în cadrul Conferinței „Reducerea amplitudinii 

traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor”, eveniment care a 

marcat Ziua  Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. 

   35. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității desfășurate la „Grădinița Don 

Castor” în cadrul Proiectului „Dacă vrei să ajungi mare fii atent la Traversare !” -educarea  

preșcolarilor și a părinților acestora pentru cunoașterea și combaterea accidentelor de 

circulație, dobândirea de cunoștințe referitoare la respectarea regulilor de circulație, 

cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au pietonii și conducătorii în traficul rutier. 

   36. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității Campaniei  „Tu poți face 

lumină !” în  scopul promovării și dezvoltării unui comportament integru în rândul 

personalului și al cetățenilor, prin cunoașterea consecințelor faptelor de corupție și a 

modalităților de semnalare a acestora, prin prisma atitudinii civice ce trebuie adoptată. 

   37. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității Gala de Excelență în Educație 

a Sectorului 2 – decernare premii. 

Indicator de performanță - Nr. parteneriate/ proiecte/ campanii de informare 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

 Stadiu – Realizat  

Obiectiv – Creșterea gradului de educare, informare, conștientizare a elevilor și 

cetățenilor Sectorului 2, în domeniul violenței și faptelor antisociale 

1. Promovarea unor programe de consiliere, asistență și educație pentru persoanele 

cu probleme de agresivitate, precum și pentru cei care se asociază în vederea 

săvârșirii de infracțiuni;  

2. Elaborarea și derularea de programe de pregătire, sesiuni  de   prevenire a 

violenței, consiliere, educație civică și juridică, în parteneriat cu ANA, DGPMB, 

ISMB, Inspectoratul Școlar Sector 2, ONG-uri, asociații; 

3. Derularea unor campanii de informare în domeniul violenței și victimizării: 

4. Derulare activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL. 

            Realizare și participare activități derulate în cadrul Programului „ Școala Altfel„ – 

vizite la Serviciile de Monitorizare și Supraveghere video, expoziții cu echipament și tehnică 

de luptă, demonstrație auto și sesiune de educație civică rutieră.  
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Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv – Încurajarea participării active a tinerilor la viața comunității și la 

soluționarea problemelor cu care se confruntă, pe fondul creșterii fenomenului de 

violență 

   1. Dezvoltarea activităților de voluntariat, prin creșterea numărului de elevi voluntari și 

creșterea gradului de implicare; 

   2. Continuarea derulării Proiectului „Polițisti locali voluntari – viitorul siguranței în 

școli” - prezentare proiect, prezentare lege voluntariat, training de pregătire a voluntarilor – 

asigurare suport, completare documente impuse prin lege, eliberare legitimații, campanii de 

informare, activități de prevenire, participare la evenimente cultural – sportive și istorice. Au 

fost înscriși în program un număr de 10 voluntari. 

   3. Continuarea derulării Proiectului „Polițist pentru o zi’ - participarea la instructajul 

agenților la intrarea în tură; participarea la  misiuni de ordine publică planificate; participarea 

la intervenții pentru eliberarea locurilor de parcare; participarea la intervenții pentru 

restabilirea ordinii publice.  

   4. Participare în calitate de  partener la  Proiectul „Implică-te în viața ta” ! privind 

combaterea violenței în mediul școlar. 

   5. Realizare training de pregătire cu elevi având ca temă „Prevenirea violenței în rândul 

minorilor”. 

   6.Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „Prevenirea violenței în rândul 

minorilor”. 

   7.Campanie de informare a populației în „Săptămâna Națională a Voluntariatului” 13-19 

mai. 

Indicator de performanță - Nr. voluntari/ Nr. activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Prevenirea şi combaterea  traficului şi consumului de droguri 

1. Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, 

dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea 

minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care 

trăiesc în medii cu risc de infracţionalitate ridicat; 

2. Derularea unor acțiuni comune, proiecte/campanii,  sesiuni de prevenire și informare, 

în parteneriat cu ANA, DGPMB; 
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3. Participare activitate - masă rotundă în vederea reabilitării persoanelor consumatoare 

de droguri desfășurat în colaborare cu ANA. 

4. Organizare și participare întâlnire, elaborare materiale în cadrul Proiectului Național 

de prevenire în familie „Eu și copilul meu„ desfășurat în colaborare cu ANA. 

5. Participare eveniment Evaluarea anuală a activității Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog București I. 

6. Participare în calitate de  partener al ANA la funcționarea Programului de  consiliere 

pentru adolescenți și părinți. 

Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice 

1. Realizarea unor campanii de informare în domeniul protecției persoanelor  

vârstnice, în parteneriat cu Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, DGPMB; 

2. Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi 

stimularea voluntariatului. 

3. Participare activități derulate în cadrul acțiunii/activității „Târgul produselor și 

serviciilor de securitate”. 

4. Campanie de informare a populației în „Săptămâna europeană a mobilității”. 

5. Participare activități derulate în cadrul acțiunii desfășurate în cadrul Campaniei 

Naționale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane 

în scopul exploatării prin cerșetorie „Dă-i libertate nu-i plăti exploatarea !” 

6. Participare activități desfășurate în cadrul Conferinței „Reducerea amplitudinii 

traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor”, eveniment care 

a marcat Ziua  Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. 

Indicator de performanță - Nr. activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul cetățenilor 

 Campanii de conștientizare a populației în parteneriat cu Asociația Națională pentru  

Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România; 

     Indicatorii de performanță: 

- număr cetățeni informați, 

- număr pliante, afișe diseminate, 
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- număr campanii organizate. 

     Sursa de finanțare – buget privat 

Stadiu – Realizat 

 

2.4 Evidența Persoanelor 

2.4.2 Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor 

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică s-a realizat prin: 

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor- 4 

zone, 

 Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 30 patrule, 

 Aplanarea conflictelor spontane identificate – 20 conflicte, 

 Instituirea patrulelor în zona specială de siguranță publică conform situației operative 

la nivelul sectorului 2 – 7 patrule, 

 Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor 

de ordine și liniște publică – 10 instituții de învățamânt, 

 Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a misiunilor– 5-10 minute, 

 Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență 

– 75 de acțiuni, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii/defluirii spectatorilor cu 

ocazia meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și Arena Națională- 44 

acțiuni, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului Bisericilor de 

pe raza Sectorului 2 – 6 acțiuni, 

 Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică cu reprezentanții STB – 34 

acțiuni, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică la diferite evenimente culturale (festivaluri, 

concerte) organizate pe  raza Sectorului 2 – 19 acțiuni. 

Indicator de performanță- nr. persoane identificate și predate către alte instituții 

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu - Realizat 

Obiectiv – Creșterea calității vieții și a siguranței cetățenilor 

1. Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor legale de  

ordine și siguranță publică conform competențelor 
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- Sesizări scrise 2718 

- Sesizări telefonice 2822 

- Facebook 231 

Indicator de performanță - nr. de sesizări primite ( telefonice și scrise) 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Depistarea persoanelor fără adăpost 

Obiectivul s-a realizat prin: 

 Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului de Evidența  

Persoanelor -  193 acțiuni;  

 Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 103 acțiuni;  

 Acțiuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalcă prevederile  O.U.G 97/ 2005 - 

303 acțiuni;  

 Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal imobilele aflate în 

patrimoniul D.G.A.P.I Sector 2 - 64 acțiuni  

 Acțiuni de sprijinire a Administratiei Fondului Imobiliar în depistarea persoanelor 

ce locuiesc fraudulos în locuințele administrate de aceasta - 52 acțiuni;  

 Acțiuni de determinare a cetățenilor în vederea asigurării identificării prin numere 

poștale a imobilelor, inclusiv a terenurilor fără construcții, conf. H.C.L.S.2 34/2014 – 

39 acțiuni.  

 Acțiuni de verificare în teren a persoanelor ce solicită eliberarea actelor de identitate- 

23 acţiuni 

 Acțiuni de sprijinire a D.G.A.S.P.C în efectuarea anchetelor sociale -27 acţiuni 

 Acțiuni de sprijinire a Serviciului Autoritatea Tutelară în efectuarea anchetelor  

sociale – 48 acțiuni. 

Rezultate obţinute de  Biroul Evidenţa Persoanelor: 

- Total acţiuni- verificări- 852 

- Persoane determinate să intre în legalitate- 2317 

- Total sancţiuni contravenționale – 293 (din care 7 avertismente) în valoare de 

23120 lei. 

Indicator de performanță – nr. solicitări primite/nr. verificări realizate 

Sursa de finanțare – buget local 
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 Stadiu-Realizat 

 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor 

Pentru atingerea obiectivului, Serviciul Pază Obiective,  asigură paza obiectivelor de 

interes local și national, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 5 obiective stabilite de 

consiliul local al Sectorului 2 : 

 Sediul Poliției Locale Sector 2  

 Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2  

 Direcția Publică de Evidența Persoane și Stare Civilă Sector 2 

 Boroul 2 Evidență Veranda ; 

 Biroul 3 Evidența Persoanei; 

 Direcția Regim Permise  de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. 

În perioada analizată, activitatea principală a Serviciului Pază Obiective și Ordine, a fost 

și este în continuare conform Obiectivelor Strategice și dispozițiilor interne, de asigurare a 

pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aflate în proprietatea sectorului 2 si 

asigurarea ordinii și liniștii publice.  

Pentru realizarea Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor până au fost 

întreprinse următoarele acţiuni :  

 Asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unitații / 

subdiviziunii administrativ-teritoriale și / sau în administrarea  autorității 

administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes 

local stabilite de consiliul local; 

  Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul 

de ordine și siguranță publică al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

aprobat în condițiile legii; 

  Asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al primarului, 

din instituţiile sau serviciile publice de interes local, împotriva oricăror acte 

ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea;  

 Realizarea și însușirea tematicii din legislația de specialitate în vederea 

aprofundării, având ca finalitate testarea anuală-calificativul anual 

 Realizarea de controale în posturi atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în 

scopul verificării activității în timpul serviciului a polițiștilor locali 

 Verificarea și urmărirea în permanență a modului de executare a serviciului de 

pază 

 Raportarea zilnică a situației și prezenței către dispecerat 

Indicator de performanță – nr. de sesizări din partea beneficiarilor/obiective de pază 

 Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 
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Obiectiv - Optimizarea transmiterii informațiilor prin sistemele de monitorizare video 

1. Identificarea zonelor  critice monitorizate de către fiecare dispecer în vederea  

creșterii eficienței sistemelor de monitorizare prin transmiterea operativă a informațiilor 

pentru o intervenție rapidă în teren; 

 Sistemul cuprinde 753 de camere video performante. 

Obiectivul specific al sistemelor de monitorizare și supraveghere video: Creşterea 

siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din sectorul 2 al capitalei prin implementarea unui 

sistem integrat de monitorizare video a domeniului public, prevenirea criminalităţii prin 

eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a infracţiunilor, îmbunătăţirea  

calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea managementului operaţional şi al 

resurselor necesare combaterii criminalităţii.  

2. Furnizarea de informații video echipajelor din teren, precum și organelor de poliție 

sau instanțelor de judecată. 

Indicatorii de performanță urmăriți 

- Numar de incidente semnalate ca urmare a monitorizării și supravegherii video 

- Reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor 

- Număr de solicitără și adrese primite în vederea furnizării de imagini video  

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

Concluzii: 

Beneficiile înființării sistemelor de monitorizare existente la nivelul Poliției Locale 

Sector 2 

 Realizarea unei  supravegheri generale permanente, de ansamblu şi de detaliu, prin 

mijloacele tehnice moderne de care dispunem,  a obiectivelor existente în zonă;  

 Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere a unor evenimente 

cu caracter infracțional și contravențional; 

 Determinarea din timp a condițiilor care favorizează apariția unor evenimente; 

 Reducerea timpului de răspuns în cazul intervențiilor Poliției Locale Sector 2 pentru 

situații de urgență și criză; 

 Monitorizarea traficului rutier în principalele intersecții din sectorul 2; 

 Cunoașterea în orice moment a situației operative din zona de responsabilitate; 

 Asigurarea transparenței activităților Poliției Locale Sector 2; 

 Prevenirea şi combaterea încălcării regulilor de comerţ stradal, prevenirea problemelor 

şi protejarea  mediului în zonele vizualizate, prevenirea unor fapte antisociale, 

intervenţia operativă  în cazul unor incendii, explozii, avarii, accidente etc. 
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      Prin activitatea sistemelor de monitorizare existente gestionate de Poliția Locală Sector 2 , 

s-a reușit: 

 o gestionare mai eficientă a resurselor, materiale și umane; 

 cunoașterea în timp real și util a condițiilor concrete, specifice ale locului de 

desfășurare a misiunilor; 

 asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor de natură contravențională 

și infracțională; 

 diminuarea comerțului stradal neautorizat; 

 identificarea și amendarea persoanelor care nu respectă spațiul public și depozitează 

gunoaie, deșeuri în locuri neamenajate; 

 prevenirea sau/și contracararea altercațiilor din zonele cu factor ridicat de risc 

infracțional, ceea ce conduce la creșterea gradului de siguranță socială; 

 reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor 

către dispeceratul Poliției Locale Sector 2 în vederea intervenției rapide în rezolvarea 

incidentelor de către echipajele operative; 

 asigurarea de probe juridice; 

 crearea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității în zonele de risc; 

 descurajarea fenomenului contravenţional/infracţional şi creşterea eficienţei serviciilor 

de asigurare a ordinii şi liniştii publice. 

Sursa de finanțare – buget local/fonduri europene 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv -  Eficientizarea  activitații în domeniul   apărării  împotriva  incendiilor în 

sectorul 2: 

 controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și 

instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat UAT sector 2; 

 verificarea menținerii în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare 

și alarmare precum și a sistemelor de alimentare cu apă; 

 verificarea întocmirii și respectării documentației specifice, precum și a normelor 

legale privind apărarea împotriva incendiilor la operatorii economici de pe raza 

Sectorului 2, în cadrul procedurilor de autorizare a desfășurării activităților prevăzute 

de codurile CAEN: 5610/5630/9321 și 9329, respectiv ocuparea temporară a 

domeniului public prin amplasare de terase și/sau agregate frigorifice reglementate 

prin HCLS2 nr.144/2019 și nr. 215/2018. 

Rezultate:  
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 520 - Note constatare la Legea 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor; 

 4 - campanii de informare (1 - distribuire 830 flyere și 3 - postări pe SITE-ul PLS2, 

vizând privind apărarea împotriva incendiilor, utilizarea obiectelor pirotehnice și 

obligații pentru proprietarii/ deținătorii de imobile în sezonul cald și rece); 

 640 – verificări în teren la Legea 307/2006;  

 600 - adrese, puncte de vedere, răspunsuri formulate în scris; 

 3 - planuri de acțiune, derulate împreună cu Poliția Română; ISU-BIF; Jandarmeria 

Română și alte compartimente din cadrul Poliției Locale Sector 2, vizând unități de 

învățământ, târguri și piețe; 

 66 – de sancțiuni contravenționale (41-amenzi în valoare de de 27.501 lei și 25 de 

avertismente scrise); 

Indicator de performanță- nr. de acțiuni  

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu – finalizat 100% 

Obiectiv - Coordonarea operaţională și menţinerea legăturii  permanente cu efectivele 

aflate în misiuni 

1. Cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate/ în curs de executare, 

situaţiei operative, forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni-Verificarea în baza de 

date a MAI a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări -   Au fost 

verificate un nr. de 7.431 autovehicule și 18.418 persoane.           

2. Monitorizarea, verificarea și preluarea directă a semnalelor de la obiectivele asigurate 

cu pază. 

3. Păstrarea şi distribuirea armamentului. Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 

2 au  la dispoziție pistoale Glock cu muniție de război. Dispecerii de serviciu au 

distribuit zilnic pistoalele și muniția aferentă, personalului poliției locale cu drept de 

utilizare a acestor mijloace de apărare. 

4. Primirea, centralizarea, stocarea, prelucrarea și comunicarea factorilor de decizie a 

tuturor informațiilor provenite de la organele de stat, de la societatea civilă și cetăteni, 

din activitățile și acțiunile aflate în desfăsurare. 

5. Primirea, înregistrarea și evidența reclamațiilor, sesizărilor, solicitărilor, petițiilor si a 

adreselor - 32.970 înregistrări 

Indicator de performanță – nr. evenimente apărute/nr. evenimente rezolvate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale 

1. Efectuarea de acțiuni comune cu Secțiile de Poliție de pe raza sectorului 2 –39 de 

acțiuni, 
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2. Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea 

către organele competente a făptuitorilor pe baza de proces verbal în vederea 

continuării cercetărilor – 18 infracțiuni, 

3. Depistarea și predarea către secțiile de poliție din sectorul 2 a persoanelor – 39 

persoane 

Indicator de performanță - nr. zonelor critice depistate în spațiul monitorizat și nr. de  

persoane predate către secțiile de poliție   

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu - Realizat 

 

2.4.3 Asigurarea climatului de siguranță publică în proximitatea unităților de învățământ 

preuniversitar de pe raza Sectorului 2 

 

În vederea creșterii gradului de siguranță în mediul școlar și a reducerii numărului de 

fapte antisociale săvârșite în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 

Poliția Locală Sector 2 monitorizează permanent prin patrulare și staționare în apropierea 

acestora, pe timpul intrării/ieșirii elevilor la/de la cursuri și desfășurarea de activități 

preventiv-educative în cele 10 unități de învățământ de pe raza sectorului 2, stabilit conform 

Planului Teritorial de Acțiune la nivelul Municipiului București. 

 

2.4.5 Activitatea desfășurată în domeniul circulației pe drumurile publice 

 

Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe raza 

sectorului 2 prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație s-a efectuat 

prin : 

Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor 

legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de 

agrement, în locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional 

pentru persoanele cu handicap, pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă și accesul pe  anumite sectoare de drum, pentru oprirea și staționarea neregulamentară, 

pentru blocarea accesului în parcarea de reședință și accesul interzis, încălcarea normelor 

rutiere de către pieton, aplicându-se 4.063  sancțiuni, 917 avertismente scrise în valoare de 

1.114.834 lei.  

Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 
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 Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice 

 Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  îndeplinirii atribuţiilor 

conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 937 acțiuni. 

 Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor 

constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor 

rutiere și acordarea asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere s-au desfășurat – 

539  acțiuni. 

 Participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale cum sunt ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torențială și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice, toaletări pomi, asfaltări, 

Electrica, Distrigaz, ADP, Tehnologica, Enel, Apa Nova, Supercom, Radet – 403  

acțiuni. 

 Participarea, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 

și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de 

persoane s-au desfășurat   97  activități; 

 Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor 

de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială  

pe raza teritorială de competenţă, precum și, acordarea sprijinului 

unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea traficului s-au desfașurat 132 planuri de acțiune; 

 Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi  

primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a 

făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară în cazul a 61 accidente rutiere. 

Soluționarea sesizărilor  primite în scris 1.514,  telefonic 5.587, fax sau prin e-mail, în 

număr total de  7.101;  

Indicator de performanță – nr. de acțiuni/ nr.de intersecții în care s-au realizat acțiuni de 

fluidizare. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza sectorului 2 prin 

identificarea autovehiculelor  fără stapân sau abandonate 

1. Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără  

stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului în număr 

de 2.248 autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 
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2. Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru  

identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru ridicarea 

acestora a 2.248 autovehicule. 

Indicator de performanță – nr. de auto identificate pe raza sectorului 2 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

3. STAREA DE MEDIU 

3.2 Salubrizarea Sectorului 2 

3.2.2 Activitatea de colectare a deșeurilor pe parcursul anului 2019 

Poliția Locală Sector 2 pune în aplicare Dispoziția nr. 2389/2019 emisă de Primarul 

Sectorului 2, pentru aprobarea Procedurii de colectare, transport și gestionare/eliminare a 

deșeurilor abandonate în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului 

București. 

3.2.3 Centralizator al deșeurilor pentru anul 2019 

Poliția Locală Sector 2, gestionează evidența deșeurilor colectate selectiv prin Registrul 

pentru Deșeuri Colectate Selectiv, pe care le predă operatorului de salubrizare care își 

desfășoară activitatea pe raza Sectorului 2. Pe parcursul anului 2019 au fost colectate și 

predate  către Supercom SA : hârtie și carton 7813 kg, materiale plastice 2655 kg și tonere 

uzate 94 bucăți. 

3.3 Disciplina în construcții și afișajul stradal – Nr. somațiilor aplicate 

Obiectiv - Dezvoltarea urbană a sectorului  

Au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

1.efectuarea de controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter 

provizoriu; 

2.efectuarea de controale privind  respectarea prevederilor autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţie / demolare autorizate;  

3.efectuarea de controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de 

executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

4.verificarea și identificarea imobilelor neîngrijite din zona de competență; 

5. verificarea autorizării și amplasării mijloacelor de publicitate; 

6. verificarea agenților economici care solicită viza de funcționare pentru desfășurarea 

activităților de alimentație publică; 
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7.   verificare șantiere în lucru/conservare pe artere/străzi. 

       În vederea identificării lucrărilor de construcții  executate  sau aflate în curs de  execuție 

la societățile care pe parcursul anilor, prin activitatea desfășurată, au făcut obiectul 

numeroaselor sesizări, în cursul anului 2019 polițiștii locali  din cadrul Direcției Control- 

Serviciul Disciplina în Construcții  au intreprins un număr de 27 acțiuni  de control, pe timp 

de noapte. 

       Ca rezultat al activității desfășurate la nivelul Serviciului Disciplina în Construcții, au fost 

identificate lucrări  de construcții executate în regim  neautorizat, fapt pentru care, urmare 

demersurilor întreprinse, au fost emise  de către Primarul  Sectorului  2  un număr de  149 

Dispoziții de  Desființare  pe cale  administrativă.  

Au fost întreprinse 41 de acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor. 

      Conform planului  de  acțiuni  stabilit  la nivelul fiecărei luni,  cât și a sesizărilor primite,  

au fost  identificate  un număr  de 247 de imobile aflate în stadiu  de  degradare. 

     Au fost transmise Direcției Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 15 note tehnice 

pentru supraimpozitare. 

      Totodată, au fost întreprinse 108 acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care 

nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale. 

       Ca urmare a verificărilor privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, au 

fost aplicate un număr de 9 sancțiuni contravenționale.  

Au fost verificați un număr de 526 agenți economici care au solicitat autorizații și vize pentru 

desfășurarea activității de alimentație publică. 

Pentru infracțiuni la Legea nr 50/1991, constatate pe raza sectorului 2, au fost prezentate către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un număr de 43 astfel de cazuri. 

Total sancțiuni aplicate - 96 

Sesizări soluționate – 3598 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

3.4 Protecția mediului – Principalele obiective specifice 

Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului 

Au fost întreprinse următoarele acţiuni  :  

 Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor acestora și luciul de apă 

în colaborare cu Garda Națională de Mediu și cu Administrația Națională Apele 

Române . Au fost concretizate cu un numar de  4 acțiuni; 
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 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

rigolelor - 1654 de acțiuni; 

 Verificarea/reverificarea respectării normelor de protecția mediului și a celor de 

calitatea aerului de către societățile ce desfășoara lucrări specifice de 

construcții/reabilitări (șantiere, lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) - 176 locații; 

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite  

corespunzător - 2 locații care au fost trimise la Direcția Venituri Buget Local Sector 2  

în vederea supraimpozitării cu 300%; 

 Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului în 

colaborare cu Poliția Română și alte autorități locale și centrale. S-au verificat un 

numar de 34 agenți economici; 

 Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr. 119/2014 –  

31 acțiuni; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de companie 

cu privire la respectarea normelor legale. Acestea s-au concretizat cu un numar de 52 

sanctiuni contraventionale; 

 Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate și igiena în parcurile de pe 

raza Sectorului 2 de către persoanele fizice. S-au verificat un număr de 27 parcuri; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a persoanelor fizice și juridice cu 

privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind îndepărtarea zăpezii/gheții și 

țurțurilor. S-au verificat un număr de 376 locații; 

 Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-uri către PMB și APMB-

lunar/anual -12 raportări. 

 Acţiune privind punerea în aplicare a Dispoziției nr. 2389/2019 emisă de Primarul 

Sectorului 2, pentru aprobarea Procedurii de colectare, transport și 

gestionare/eliminare a deșeurilor abandonate în aria administrativ-teritorială a 

Sectorului 2 al Municipiului București. 

 Acţiune privind centralizarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 132 locaţii 
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Campanii: 

 Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase împreună cu Primăria Sectorului 2- 

Serv. Gospodărie Comunală și S.C Supercom S.A. 

  Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

 - Sesizări primite/soluţionate – 3954 

 - Total acţiuni – 6420 

 - Total sancţiuni aplicate – 1118 în valoare totală de 1.410.410 lei. 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/nr. controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 
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