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Raportul privind starea economică, socială și de mediu pe  anul 2020 

 

1. STAREA  ECONOMICĂ 

 Cheltuieli efectuate de Poliția Locală Sector 2 

Sinteza bugetului pe surse de finanțare și raportarea cheltuielilor se prezintă astfel : 

1.1 Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției 

Locale Sector 2 până la finele anului 2020 

1. Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale 

Raportare cheltuieli, defalcate pe programe: 

Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2020, a fost de 47.398.000 lei, din care : 

- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 38.711.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 6.121.000 lei; 

- buget aprobat pentru despăgubiri civile 10.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 2.170.000 lei. 

Totalul cheltuielilor aferente anului 2020, conform execuţiei bugetare la 

30.12.2020 a fost de 46.673.891,44  lei, din care : 

1. Cheltuieli de personal în valoare de 38.378.617 lei 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare totală de 5.814.028,43 lei, din care: 

- Cheltuieli cu energia electrică şi gaze naturale, 496.201,98  lei 

- Cheltuieli cu apa canalizare şi salubritate, 23.821,13 lei 

- Cheltuieli cu furnituri de birou, 139.103,99  lei 

- Cheltuieli cu materiale pentru curățenie, 56.736,27 lei 

- Cheltuieli carburanți și lubrifianți, 437.048,31 lei 

- Cheltuieli pentru piese de schimb, 335.748,80 lei 

- Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţii, internet 254.771,12 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. 1.822.441,04 lei 

- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 134.620,56 lei 

- Cheltuieli pentru reparații curente 501.852,63 lei 

- Cheltuieli pentru materiale sanitare 3.849,65 lei 

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

155.592,50 lei 

- Cheltuieli pentru achiziție obiecte de inventar 147.372,50 lei 

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

- Cheltuieli cu protecţia muncii 648.509,49 lei 

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, prime de asigurare non-viață, etc. 112.276,80 

lei, chirii , 470.321,99 lei si altele 14.035,68 lei 

3. Cheltuieli de capital în valoare de 2.119.050,70 lei 

Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2020 s-a realizat în proporţie de 

98,47  % faţă de bugetul aprobat . 

2. Monitorizarea utilizării transparente a resurselor bugetare, în aplicarea legilor 

specifice achizițiilor publice. Se utilizează proceduri operaționale întocmite în baza 

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 

2.1.2 Obiectiv – Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar – 

contabile  

1.Stabilirea măsurilor financiare privind politica de personal  

2.Stabilirea cheltuielilor de bunuri și servicii, în baza actelor normative specifice.  

   Modul de administrare a patrimoniului instituției și execuția bugetului de 

venituri și cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în 

actele normative de înființare a instituției și respectă principiile legalității, regularității, 

economicității, eficienței și eficacității. 

    Cheltuielile privind bunuri și servicii s-au stabilit și se realizează pe baza actelor 

normative specifice domeniului de activitate și cu respectarea dispozițiilor: Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
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 Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare , 

OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 

control financiar preventiv propriu,  OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; OG nr.80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.98/2016 privind 

achizițiile publice. 

   Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de 

autorizările conținute în legile speciale și legile bugetare anuale. 

    Cheltuielile curente s-au fundamentat și realizat astfel încât să se asigure 

derularea activităților în condiții decente, evitând risipa fondurilor publice. 

Indicator de performanță - Total plăți efectuate/Total cheltuieli 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 Cheltuieli efectuate pentru protecția mediului 

728,71 lei  verificare metrologică sonometru 

2. STAREA  SOCIALĂ 

 Educație : 

Desfășurarea de Campanii de informare a societății civile cu privire la 

atribuțiile,activitățile și  acțiunile/proiectele instituției. 

Pe parcursul anului Serviciul Relații Publice a organizat, planificat, coordonat  și 

gestionat 12 proiecte, 13 campanii de informare și 4 evenimente/activități/programe inițiate 

de Poliția Locală Sector 2 sau în parteneriat, alături de mai multe organizații publice, 

private sau organizații non-profit. 

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. Pe parcursul întregului an au 

fost  înscriși în program un număr de 15 voluntari. 
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2. Am organizat, planificat și coordonat  proiectul  „Polițist pentru o zi” , 

desfășurat în  21  instituții de învățământ (licee, colegii, grupuri școlare) de pe 

raza sectorului. La activități au participat 12 elevi sub coordonarea cadrelor 

didactice și a Serviciului Relații Publice.   

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

conform Legii poliției locale nr. 155/2010 și a HG nr. 1332/2010  privind regulamentul 

cadru de organizare și functionare a poliției locale și date de contact. 

4. Campanie de prevenire a infracțiunilor stradale și tâlhăriilor în zona 

Complexului Comercial Bucur Obor în parteneriat cu DGPMB ( Serviciul de Analiză și 

Prevenire a Criminalității, polițiști din cadrul Secțiilor 6-9) și DGJMB. Au fost distribuite 

12.000 de pliante cu caracter preventiv. 

5. Campanie de informare în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecția 

Consumatorilor – INFOCONS  - „Numere utile și Energie”. 

6. Proiect „Marca încrederii„ în parteneriat cu INFOCONS – elaborare 

documentație și recertificare. 

7. Proiect și Campanie de informare „o9atitudine pentru cultură ! 100 România„ în 

parteneriat cu INFOCONS – afișare pentru angajații instituției cât și pentru cetățeni a unor 

afișe cu teme diferite : “La mulți ani România !”,  “Sistemul de alertă rapid pentru 

produsele nealimentare – Safety Gate” și afișul “Publicitatea înșelătoare”. 

8. Campanii de informare CORONAVIRUS 19 desfășurate pe raza sectorului 2: 

- Informare personal și cetățeni cu reguli de urmat; 

- Mesaje preventive și recomandări din partea Societății Naționale de Medicină a 

Familiei; 

- Anunțurile Grupului de Comunicare Strategică. 

- Diseminare 50 de afișe și 300 pliante în zona Bucur Obor, Pasaj Obor, Str. 

Eminescu, Șos. Colentina, stația de metrou Iancului. 

- Afișare la loc vizibil a materialelor informative privind numerele de telefon la 

care persoanele vârstnice pot apela pentru sprijin pe perioada pandemiei; 

- Afișare la loc vizibil a materialelor informative privind campania de vaccinare 

împotriva COVID. 

9. Participare „Ziua Internațională pentru nonviolență în școală”. Poliția Locală 

Sector 2 a fost ambasadorul nonviolenței către elevii din cadrul Internațional Premium 

School of Bucharest, alături de partenerul nostru francez, Bruno Demaille, mediator.  

10. Elaborarea în parteneriat cu ISMB a 3 noi proiecte : 
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- Proiect de creștere a șanselor de incluziune socială a tinerilor din unitățile de 

învățământ din Sectorul 2 – „Polițist Local pentru o zi”; 

- Proiect de creștere a gradului de siguranță în unitățile de învățământ din 

Sectorul 2 – „ Polițiștii Locali Voluntari – Viitorul Siguranței în Școli”. 

- Proiect în vederea – „ Prevenirii consumului de droguri”. 

                  11. Proiect „ Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și traficului ilicit 

de droguri„ și Campanie de informare în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog. 

12. Proiect „Fii liber„ și 3 Campanii Naționale  de informare a consumului de 

substanțe psihoactive  (etnobotanice) desfășurate pentru personalul Poliției Locale Sector 

2, Primăriei Sector 2 și pentru comunitatea sectorului 2 – terase și restaurante (Hanul 

Berarilor, Restaurant Casa Jienilor și Restaurant Mărgineni). 

13. Participare eveniment „Ziua Poliției Locale”. Cu această ocazie cadrele au 

oferit flori și măști de protecție doamnelor și domnișoarelor care au tranzitat stația de 

metrou Obor.  

14. Participare activitate “Bucuria de a dărui”. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în 

Săptămâna  Mare polițiștii locali au oferit cadouri bolnavilor cu afecțiuni oncologice 

severe găzduiți în Centrul de Îngrijiri Paliative “ Sfântul Nectarie Taumaturgul.” 

15. Participare Conferința de închidere a Proiectului „Reducerea amplitudinii 

traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor – Împotriva Traficului de 

Persoane”, în sistem videoconferință. 

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

      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; 

3. Participare Proiect „ Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și traficului 

ilicit de droguri„ și Campanie de informare în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog. 

4. Participare în calitate de  partener al ANA la funcționarea Programului de  

consiliere pentru adolescenți și părinți. 
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5. Participare Proiect „Fii liber„ și 3 Campanii Naționale  de informare a consumului de 

substanțe psihoactive  (etnobotanice) desfășurate pentru personalul Poliției Locale Sector 

2, Primăriei Sector 2 și pentru comunitatea sectorului 2 . 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

 

 Asistență socială : 

 Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice 

1. Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale 

şi stimularea voluntariatului. 

2. Participare activități derulate în cadrul campaniei de prevenire a infracțiunilor 

stradale și tâlhăriilor în zona Complexului Comercial Bucur Obor. 

3. Participare Ședință - „Grup de lucru având ca temă sprijinul pentru persoanele 

vulnerabile pe perioada pandemiei” în colaborare cu Primăria Sector 2, DGASPC 

S2 și DGASMB. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat. 

 Evidența persoanelor 

 Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor 

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică 

1. Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea 

acțiunilor- 4 zone 

2. Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 30 

patrule/zi 

3. Aplanarea conflictelor spontane identificate – 18 conflicte 

4. Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării 

măsurilor de ordine și liniște publică – 10 instituții de învățamânt 

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

6. Verificarea persoanelor aflate în izolare/carantină pe timpul pandemiei de 

Covid –19 – 22.068 persoane 

7. Supravegherea persoanelor aflate în carantină în scopul evitării părăsirii 

locațiilor (Hotel Sarroglia si Hotel Duke) - zilnic câte un echipaj pe timpul 

funcționării acestora în locațiile de carantinare 
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8. Activitati pe line de ordine publică pentru prevenirea și combaterea răspândirii 

virusului SARS-COV-2 pe mijloacele de transport public STB, precum și zona 

stațiilor de metrou – zilnic pe perioada Stării de Alertă 

9. Verificarea Societăților Comerciale privind obligativitatea purtării măștii de 

protecție pentru prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2 – 788 societăți 

10. Zona Obor-verificarea obligativității purtării măștii de protecție pentru 

prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2 

11. Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de 

competență – 54 de acțiuni 

12. Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii/defluirii spectatorilor 

cu ocazia meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și Arena Națională 

- 31 acțiuni 

13. Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului 

Bisericilor de pe raza Sectorului 2 – 6 acțiuni 

14. Asigurarea măsurilor de ordine publică la diferite evenimente culturale 

(festivaluri, concerte) organizate pe  raza Sectorului 2 – 24 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 

-    Total acțiuni – 11.763 

- Sesizări primite/soluționate – 5.659 

 -   scrise – 2.776 

 -   telefonice – 2.644 

 -   Facebook – 238 

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

Sursa de finanțare – buget local 

                  Stadiu- Realizat 

 Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale 

1. Activității pe linie de ordine publică în cadrul unor patrule independente 

folosite pentru suplimentarea dispozitivelor de ordine publica instituite la 

nivelul Secțiilor 6-9 Politie, sub coordonarea operațională a Ministerului 

Afacerilor  Interne Sector 2 Poliție- 13 patrule /zi  
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2. Activității pe linie de ordine publică pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de Covid-19, în cadrul unor patrule independente în sprijinul Brigăzii 

de Poliție pentru transportul public- 4 patrule /zi 

3. Participarea la filtre, împreună cu polițiștii din cadrul Sectorului 2 Poliție, 

pentru verificarea respectării măsurilor impuse pe timpul decretării Stării de 

Urgență și de Alertă- la solicitare, când situația operativă o impune. 

4. Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și 

predarea către organele competente a făptuitorilor pe bază de proces verbal în 

vederea continuării cercetărilor – 7 infracțiuni. 

5. Depistarea și predarea către secțiile de poliție din sectorul 2 a persoanelor – 11 

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 

• Asigurarea climatului de siguranță publică în proximitatea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 

Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării 

măsurilor de ordine publică – 10 instituții de învățământ, 

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. 

 Sancțiuni aplicate : 

Total sancțiuni – 2.686 

Valoare sancțiuni – 5.017.451 

Avertismente – 2.686 
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Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor 

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

local, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 3 obiective stabilite de consiliul local al 

Sectorului 2 : 

          -  Sediul Poliției Locale Sector 2  

          - Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2  

          - Direcția Publică de  Evidență Persoane și Stare Civilă – Serviciul Evidența persoanei. 

În perioada analizată, activitatea principală a Serviciului Pază Obiective, 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 Creşterii eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor până au fost 

întreprinse următoarele acţiuni :  

1.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; 

2. 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; 

3. 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;  

4. Realizarea și însușirea tematicii din legislația de specialitate în vederea aprofundării, având 

ca finalitate testarea anuală-calificativul anual 

5. 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 

6. Verificarea și urmărirea în permanență a modului de executare a serviciului de pază 

7. 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 

 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 : 
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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 2.626 sancțiuni, 654 avertismente scrise în valoare de 

871.854 lei. Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

5.11 Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice 

1. Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  îndeplinirii  

atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 676 

acțiuni. 

2. 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 – 201  acțiuni. 

3. 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 – 180  acțiuni. 

4. 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 - 290 activități; 

5. 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 - 28 planuri de acțiune; 
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6. Participă împreună cu lucrătorii din cadrul Brigăzii Rutiere pentru prevenirea, 

informarea și verificarea modului de respectare a normelor legale în vigoare 

privind purtarea măștii de protecție pe timpul stării de alertă în mijloacele de 

transport în comun - 506 acțiuni 

7. 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 20  accidente rutiere. 

Soluționarea sesizărilor  primite în scris 1.556,  telefonic 4.297, fax sau prin e-

mail, în număr total de  5.933; 

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

acțiuni de fluidizare. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.12 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 1.870 autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 

2. Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru  

identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru 

ridicarea acestora a 1.870 autovehicule. 

           3.  Întocmește referate de specialitate cu auto abandonate identificate pe 

raza sectorului 2 pentru Serviciul Juridic: 14. 

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

Sesizări primite/soluționate – 5.933 

Telefonice – 4.297 

Scrise 1.556 

Facebook - 78 

Total sancțiuni – 3.280 

Valoare sancțiuni – 871.854 

Avertismente – 654 

Auto identificate ca fiind fără stăpân/abandonate – 1.870 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 
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3. STAREA  DE MEDIU 

Salubrizarea Sectorului 2: 

 Activitate de colectare a deșeurilor pe parcursul anului 2020 

 Centralizator al deșeurilor 

                      Denumirea deșeului        Codul deșeului            Cantitate colectată (kg) 

                        Hârtie și carton                20.01.01                              28.200 

                        Materiale plastice            20.01.39                              14.824 

      Disciplina în construcții și afișajul stradal: 

 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. efectuarea de controale pentru identificarea construcțiilor cu caracter 

permanent/provizoriu executate atât pe domeniul public, cât și pe domeniul privat 

al municipalității; 

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

6. verificarea respectării normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul 

electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la 

amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice; 

7. verificarea agenților economici care solicită viza de funcționare pentru 

desfășurarea activităților de alimentație publică; 

8.   verificare șantiere în lucru/conservare pe artere/străzi. 

9.  verificare demarare construcții pentru care au fost depuse la Primăria Sector 2 

anunțuri de începere de lucrări; 

10. participarea alături de Administrația Domeniului Public Sector 2 la acţiunile de 

demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe 

domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe 

spaţii aflate în administrarea autorităţilor administrației publice locale sau a altor 

instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi 

a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice; 
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11. acțiuni de control întreprinse, în subordonarea operațională a M.A.I., împreună 

cu Poliția Sector 2 și Jandarmeria Română vizând respectarea măsurilor de 

protecție sanitară dispuse de autorități față de persoanele carantinate și izolate 

(martie-aprilie); 

12. acțiuni de control întreprinse, în subordonarea operațională a M.A.I., în comun 

cu Poliția Sector 2/ SICE/ DSP/ ANSVSA vizând respectarea masurilor de 

protecție sanitară (Piețe Obor/ Delfinului/ unități de învățămant/ complexe 

comerciale); 

13. acțiuni, pe timp de zi și de noapte, concomitent cu SUPERCOM SA,                                                                                                                   

în baza Dispoziției Primarului Sectorului 2, pentru aprobarea procedurii de 

colectare, transport și eliminare a deșeurilor abandonate în aria administrativ 

teritorială a sectorului 2 (ianuarie-mai); acțiuni împreună cu Supercom S.A. pentru 

colectare DEEE pe raza Sectorului 2.    

       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 2020 polițiștii locali  din cadrul 

Direcției Control- Serviciul Disciplina în Construcții  au intreprins un număr de 62 

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  85 Dispoziții de  Desființare  pe cale  

administrativă.  

Au fost întreprinse 106 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 611 imobile aflate în stadiu  

de  degradare. 

     Au fost transmise Direcției Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 160 

note tehnice pentru supraimpozitare. 

      Totodată, au fost întreprinse 98 acțiuni de control pentru identificarea 

persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale 

părții carosabile și pietonale și 3.121 acțiuni de verificare a autorizațiilor de 

construire/desființare pentru lucrările de construcții/demolare. 
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     Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse, au fost emise un număr de 

85 dispoziții de desființare. 

       Au fost desființate un număr de 110 construcții provizorii ilegale, amplasate 

pe domeniul public/privat al municipalității. 

       Au fost transmise Primăriei Sector 2 un număr de 106 solicitări în vederea 

promovării acțiunii cu obligația de a face, respectiv la Judecătoria  Sector 2, în 

vederea obţinerii hotărârilor judecătoreşti necesare aducerii la îndeplinire a acestor 

măsuri, în cazurile în care contravenienţii nu au dus la îndeplinire măsurile 

sancţionatorii complementare dispuse în procesele - verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor, la termenele stabilite. 

        Au fost transmise Primăriei Sector 2/Poliției Locale Sector 2 – Direcția 

Juridică, 103 solicitări în vederea  întocmirii proiectului de dispoziție de 

desființare, pentru lucrările executate pe domeniul public/privat  al municipalității. 

       Au fost constatate și transmise organelor de urmărire penală 21 de acte de 

constatare a infracțiunilor, în conformitate cu art. 61 din Noul Cod de Procedură 

Penală. 

       Ca urmare a verificărilor privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 

publicitate, au fost aplicate un număr de 52 sancțiuni contravenționale.  

Au fost verificați un număr de 112 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 21 

astfel de cazuri. 

Total sancțiuni aplicate – 181 

Sesizări soluționate – 3853 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

      Protecția mediului : 

 Principalele obiective specifice 

Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului 

Au fost întreprinse următoarele acțiuni :  

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

colaborare cu Garda Națională de Mediu, Administrația Națională Apele Române, 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și S.C. Supercom S.A. –  9 acțiuni; 
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• Acțiuni privind verificarea zilnică a salubrizării pe toate tipurile de artere, pe zonele verzi – 

1823 acțiuni; 

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

aerului de către societățile ce desfășoară lucrări specifice de construcții/reabilitări (șantiere, 

lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) – 87 locații; 

• Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite  

corespunzător – 27 locații care au fost trimise la Direcția Venituri Buget Local Sector 2  în 

vederea supraimpozitării. În acest sens, au fost monitorizate 500 de terenuri; 

• 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 număr de 31 

agenți economici; 

• Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr. 119/2014 –  24 

acțiuni; 

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

privire la respectarea normelor legale – 46 acțiuni; 

• 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 126 locații; 

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

lunar/anual – 12 raportări; 

• Acțiune 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 

– 90 acțiuni; 

• Acțiune privind centralizarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 48 locații. În 

acest sens, au fost monitorizate 500 de terenuri; 

• Acțiune cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Jandarmeria Română, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor, pentru verificarea respectării măsurilor cu privire la  Covid-19 

(monitorizare piețe,  verificare agenți economici) – 240 acțiuni; 

• Acțiune de verificare și identificare a spațiilor de carantinare, în colaborare cu Direcția de 

Sănătate Publică a Municipiului București – 90 acțiuni; 
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• Acțiune de monitorizare a unităților de învățământ în vederea combaterii delicvenței 

juvenile și a protecției elevilor – 30 acțiuni; 

• Acțiune de identificare și sancționare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiile verzi 

– permanent; 

• Acțiune de înregistrare și verificare dosare în vederea autorizării pentru desfășurarea 

activității de alimentație publică pe raza Sectorului 2 – 400 dosare de autorizare desfășurare 

activități și 46 dosare privind ocuparea domeniului public pentru terase; 

Campanii: 

• Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase împreună cu Primăria  Sectorului 2 – 

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

• Campanie privind respectarea obligațiilor de către posesorii de animale de companie 

• Campanie de informare a cetățenilor Sectorului 2 cu privire la programul de colectare al 

deșeurilor – 60 zile 

• Campanie de informare privind efectuarea succesivă a dezinfecției în toate ansamblurile 

rezidențiale din Sectorul 2. 

• Campanie de informare cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19 

Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

• Sesizări primite/soluționate – 4082 

• Total acțiuni/deplasări în teren – 7238 

• Total sancțiuni aplicate – 534 în valoare totală de 929.575,00 lei. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

Mențiune – Pe perioada stării de urgență și respectiv stării de alertă, desfășurarea activităților 

zilnice s-a realizat în acord cu dispozițiile conducerii D.G.P.M.B/  Poliția Locală Sector 2, 

inclusiv Serviciul Protecția Mediului, conform planificării activităților comune și a măsurilor 

dispuse pentru combaterea efectelor pandemiei cauzate de Sars Cov-2 

 

Șef Serviciu Relații Publice 
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