
Raportul  de  activitate al Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6 pentru 
anul 2022

În  anul  2022,  Direcția  Generală  de  Poliție  Locală  Sector  6  a
desfășurat  activități  în  vederea îndeplinirii  atribuțiilor  ce  îi  revin
prin Legea Poliției Locale nr. 155/2010, prin hotărârile Consiliului
General  al  Municipiului  București  și  ale  Consiliului  Local  al
Sectorului  6,  urmărindu-se  prevenirea  și  combaterea  încălcării
actelor normative care reglementează domeniile sale de activitate,
în mod deosebit, a faptelor de natură a afecta mediul înconjurător,
disciplina în construcții, desfășurarea în bune condiții a activității
de  comerț,  ordinea  și  liniștea  publică,  circulația  pe  drumurile
publice, precum și siguranța în școli,.

Pentru reducerea faptelor de încălcare a normelor legale privind
protecția mediului s-au luat măsuri privind diminuarea depunerilor
ilegale  de  deșeuri  pe  domeniul  public,  controlul  respectării
normelor  legale  din  domeniul  salubrizării  de  către  operatorii  de
salubrizare și de către proprietarii de clădiri/terenuri sau asociațiile
de  proprietari  din  sector,  protejarea  spațiilor  verzi  prin
sancționarea  celor  care  opresc/staționează  autovehiculele  pe
acestea,  eliberarea  domeniului  public  de  construcțiile  ilegale  și
autovehiculele  abandonate  în  vederea  redării  acestor  spații
comunității. 

De asemenea, s-a acționat pe linia conștientizării proprietarilor de
clădiri  și  terenuri  asupra  menținerii  acestora  în  parametrii  de
urbanism stabiliți  de  normele legale în  vigoare,  prin  somarea și
sancționarea  acestora  (inclusiv  prin  aplicarea  măsurii
supraimpozitării  terenurilor),  precum  și  a  respectării  normelor
stabilite prin autorizațiile de construire a clădirilor și  a celorlalte
amenajări/lucrări de intervenție.

Pentru  asigurarea  unui  climat  de  ordine  și  siguranță  publică,  în
perioada analizată, la nivelul Direcției Generale ale Poliției Locale
Sector 6, s-au întreprins activități  pentru  diminuarea faptelor  de
natură  antisocială  (tulburarea  liniștii  publice;  vandalizarea
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mobilierului  stradal  și   domeniului  public;  consumul  de  băuturi
alcoolice  în  spațiul  public),  creșterea  siguranței  copiilor  în  zona
școlilor la orele de afluire/defluire în/din unitățile de învățământ,
diminuarea  afișajului  stradal  neautorizat  pe  mobilierul  urban,
eliminarea  opririlor/staționărilor  autovehiculelor  în  stațiile
mijloacelor de transport în comun ori pe trecerile de pietoni etc.
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Activitatea poliției  locale a fost  potențată  prin monitorizarea video continuă (24 de ore/zi,  7
zile/săptămână),  realizată cu ajutorul  sistemelor specifice gestionate de către Direcția Generală de
Poliție Locală Sector 6, a căilor de acces în 62 de unități de învățământ de stat din sector (prin 131 de
camere video), a zonei Militari - Drumul Taberei, prin intermediul celor 30 camere de supraveghere
video ce alcătuiesc sistemul video stradal, a celor 10 camere mobile, a sistemelor de parking pentru
biciclete instalate în sector (cu 12 camere video), a Digului Lacul Morii prin 27 camere video, precum și
prin sistemele video instalate în parcurile din Sectorul 6, ce însumează un număr de 185 camere de
monitorizare video.

Ca  urmare  a  activităților  desfășurate  au  fost  constatate  18.175  de  contravenții,  fiind  aplicate
13.671 de amenzi, în valoare de 12.847.975 lei, și 4.504 de avertismente.
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De la data de data 16.02.2022 până la data de 31.12.2022, Direcția Generală de Poliție Locală Sector
6 a funcționat conform H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021, privind aprobarea Organigramei, Statului
de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector
6, modificat și completat prin H.C.L Sector 6 nr. 221 din 08.11.2021, având în structura organizatorică
un număr de total de 307 posturi (19 funcții publice de conducere; 265 funcții publice de execuție; o
funcție contractuală de conducere; 22 funcții contractuale de execuție). Din cele 307 posturi aprobate,
la 31.12.2022, 26 erau vacante și 281 erau ocupate: 

 director general – 1 post ocupat;
 director general adjunct – 1 post ocupat (din 2 aprobate);
 director executiv – 2 posturi ocupate (din 4 aprobate);
 Direcția Inspecție:

o Compartiment Asistență Juridică 1 – 1 post ocupat (din 1 post aprobat);
o Serviciul Protecția Mediului - 1+15 posturi ocupate (din 1+17 aprobate);
o Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal - 1+10 posturi ocupate (din 1+11

aprobate);
o Compartimentul Inspecție Comercială - 6 posturi ocupate (din 6 aprobate);

 Direcția Ordine Publică:
o Compartiment Asistență Juridică 2 – 1 post ocupat (din 1 post aprobat);
o Serviciul  Dispecerat  și  Monitorizare  Video –  Compartiment  Monitorizare  Video -

1+30 posturi ocupate (din 1+31 aprobate);
o Serviciul Ordine Publică - 57 posturi ocupate (din 1+60 aprobate);
o Serviciul  Proximitate  și  Evidență  Persoane  –  1+52  posturi  ocupate  (din  1+60

aprobate);
o Serviciul Circulație - 1+17 posturi ocupate (din 1+18 aprobate);       

 Biroul Intervenții - 1+11 posturi ocupate (din 1+12 aprobate);
 Biroul Pază - 1+19 posturi ocupate (din 1+19 aprobate);
 Biroul Avize de Legalitate și Contencios – 1+9 posturi ocupate (din 1+9 aprobate);
 Direcția Economică:

o Serviciul Transport Operativ – 1+11 ocupate (din 1+11 aprobate);
o Serviciul Financiar, Contabilitate – 1+10 ocupate (din 1+11 aprobate);

 Direcția Comunicare Monitorizare Activități Specifice și Resurse Umane:
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o Serviciul  Resurse  Umane,  Instruire  și  Protecția  Muncii  –  1+5 ocupate  (din  1+8
aprobate);

o Biroul Monitorizare Activități Specifice, Soluționare Sesizări și Relații Publice – 12
aprobate (din 1+12 aprobate).

Vom prezenta, în cele ce urmează, activitatea desfășurată în perioada supusă analizei, pe structurile
funcționale ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

Direcția Inspecție

În perioada 01.01-31.12.2022, la nivelul Direcției Inspecție s-au întreprins activități pentru îndeplinirea
obiectivelor  stabilite,  prin  intermediul  structurilor  sale  componente:  Serviciul  Disciplină  în
Construcții  și  Afișaj  Stradal,  Serviciul  Protecția  Mediului,  Compartimentul  Inspecție
Comercială și Compartimentul Asistentă Juridică.

Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal a aplicat măsuri specifice în sensul respectării
normelor privind regimul lucrărilor de construcții,  al identificării  construcțiilor inestetice, neîngrijite,
aflate  in  stare  de  paragină,  al  diminuării  numărului  de  construcții  amplasate  ilegal  pe  terenul
aparținând domeniului  public/privat al municipiului  București,  precum și al diminuării  numărului  de
mijloace  publicitare  amplasate  pe  raza  Sectorului  6  cu  nerespectarea  prevederilor  H.C.G.M.B.  nr.
488/2018.

Serviciul  Protecția  Mediului a  contribuit  la  identificarea  terenurilor  pe  care  se  realizează
deversarea sau depozitarea ilegală de deșeuri de natură diversă, punerea în executare a prevederilor
H.C.L.S. 6 nr. 26/2021 cât și a prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, la reducerea numărului de terenuri pe
care  se  realizează  deversarea  sau  depozitarea  ilegală  de  deșeuri,  la  diminuarea  numărului  de
autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public sau privat al statului, reducerea
încălcării  normelor  de  salubrizare  de  către  persoanele  fizice  și  persoanele  juridice,  pe  raza
administrativ teritorială a  Sectorului 6.  

Compartimentul  Inspecție  Comercială a  întreprins  activități  pentru  reducerea  desfășurării
comerțului  ilicit  pe  raza  administrativ  teritorială  a  sectorului  și  diminuarea  numărului  de  încălcări
privind deținerea acordului/ autorizației/orarului de funcționare.

Compartimentul Asistentă Juridică a asigurat legalitatea activității compartimentelor funcționale
din  subordinea  directorului  general  adjunct  1  prin  emiterea  opiniilor  juridice  și   acordarea  de
consultanță juridică, la solicitarea acestora.

În anul 2022, la nivelul Direcției Inspecție au fost constatate 1.087 de contravenții, fiind aplicate 59
de avertismente și  1.028 de amenzi,  în  valoare  totală de 3.087.900 de lei.  Astfel,  a  fost
înregistrată  o  creștere a sancțiunilor aplicate de personalul  Direcției  Inspecție  cu aproximativ
14,17% față de anul 2021.

În figurile de mai jos sunt evidențiate principalele fapte sancționate pe domenii de activitate specifice
Direcției Inspecție în anii 2021 și 2022.
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Principalele fapte sancționate
- protecția mediului -

Anul 2021 și anul 2022

Nerespectarea regulilor de păstrare a curățeniei
Distrugerea spațiilor verzi
Încălcarea prevederilor brevetului verde pentru construcții
Încălcarea normelor pentru protecția mediului
Nerespectarea regimului deșeurilor
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Principalele fapte sancționate
- disciplina în construcții și afișaj stradal -

Anul 2021 și anul 2022

Încălcarea regulilor de bună gospodărire a locuințelor

Nerespectarea autorizațiilor privind executarea lucrărilor de construire

Nerespectarea brevetului verde de către executanții lucrărilor edilitare/intervenție

Nerespectarea normelor de execuție a lucrărilor edilitare/intervenție
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Principalele fapte sancționate
- inspecție comercială - 
Anul 2021 și anul 2022

Nerespectarea regulilor de păstrare a curățeniei Comerțul neautorizat pe principalele artere stradale

Reglementarea activității comerciale

Direcția Ordine Publică

În  perioada  01.01-31.12.2022, la  nivelul  Direcției  Ordine  Publică  s-au  întreprins  activități  pentru
îndeplinirea  obiectivelor  stabilite,  prin  intermediul  structurilor  sale  componente:  Serviciul
Dispecerat și Monitorizare Video, Serviciul Ordine Publică, Serviciul Proximitate și Evidență
Persoane, Serviciul Circulație și Compartimentul Asistentă Juridică.

Serviciul  Dispecerat  și  Monitorizare  Video a  asigurat  menținerea  în  parametrii  optimi  de
funcționare  a  sistemului  informațional  și  de  comunicații  din cadrul  instituției,  precum și  a  tuturor
mijloacelor și sistemelor de alarmare și radiocomunicații, contribuind la optimizarea bazelor de date
ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 și la coordonarea eficientă a echipajelor operative
aflate pe teren pentru executarea misiunilor specifice. De asemenea, structura a derulat activității de
evidență,  aprovizionare,  repartizare,  întreținere  și  păstrare,  în  condiții  de  siguranță,  a  întregului
armament și  a muniției  din dotarea  Direcției  Generale de Poliție Locală Sector 6  și a contribuit  la
formarea  polițiștilor  locali  în  domeniul  comunicării  cu  cetățenii.  Prin  Compartimentul  Monitorizare
Video,  serviciul  a  transmis  către  structurile  operative  informațiile  preluate  prin  sistemele  de
monitorizare video gestionate de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6.

Serviciul Ordine Publică a contribuit la diminuarea cu 10% a faptelor de natură antisocială de pe
raza sectorului  și,  tot cu 10%, a faptelor de încălcare a normelor legale privind protecția mediului
înconjurător.  De asemenea,  a  întreprins  măsuri  pentru  menținerea permanentă  a  ordinii  și  liniștii
publice în zona de competență, stabilită prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului  6,
pentru combaterea comerțului  stradal  neautorizat  și pentru creșterea gradului  de siguranță civică,
confort urban și încredere a comunității în instituția Poliției Locale Sector 6.

Serviciul Proximitate și Evidență Persoane a acționat în vederea diminuării numărului de fapte de
încălcare  a  dispozițiilor  legale  cu  privire  la  domiciliu,  reședință  și  actele  de  identitate,  de  către
cetățenii Sectorului 6 al municipiului București și a întreprins măsuri pentru a îmbunătăți comunicarea
cu asociațiile de proprietari.

Serviciul  Circulație a întreprins măsuri  privind creșterea gradului  de fluidizare a traficului  rutier,
contribuind  la  diminuarea  opririlor  și  a  staționărilor  neregulamentare,  în  special  a  celor  care  prin
această manevră obturează vizibilitatea în apropierea trecerilor pentru pietoni și a intersecțiilor.
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Compartimentul Asistentă Juridică a asigurat legalitatea activității compartimentelor funcționale
din cadrul Direcției Ordine Publică, prin emiterea opiniilor juridice și  acordarea de consultanță juridică,
la solicitarea acestora.

Principalele  obiective ale  polițiștilor  locali  care își  desfășoară activitatea în cadrul  Direcției  Ordine
Publică au fost   menținerea ordinii  și  liniștii  publice,  identificarea și  sancționarea persoanelor care
desfășoară activități de comerț stradal neautorizat și care abandonează deșeuri pe domeniul public,
asigurarea  fluenței  traficului  rutier  și  diminuarea  încălcării  normelor  legale  privind  circulația  pe
drumurile publice de către conducătorii auto. 

De asemenea, s-a acționat în vederea asigurării unei bune colaborări cu asociațiile de proprietari de pe
raza Sectorului 6, pentru identificarea factorilor de risc la adresa ordinii  și  siguranței cetățenilor și
pentru prevenirea faptelor antisociale.

Totodată,  s-au  luat  măsuri  pentru  asigurarea  unui  serviciu  de  patrulare  eficient,  prin  care  să  fie
verificate, în detaliu, pe traseele de patrulare, zonele pretabile la comiterea de fapte antisociale. În
acest context, au fost aplicate sancțiuni  contravenționale, conform competențelor stabilite de lege,
sau au fost semnalate către instituțiile abilitate situații care exced competențelor polițiștilor locali.

Direcția Ordine Publică a aplicat  15.436 sancțiuni în anul 2022, în  scădere cu 32,72% față  de
anul 2021, când au fost aplicate 22.944 sancțiuni. Diminuarea numărului de sancțiuni a fost generată
de micșorarea numărului de polițiști locali angajați în cadrul Direcției Ordine Publică, de la
245 la 161, care a avut loc ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 de
la începutul  anului  2022. Având în vedere că numărul  de polițiști  locali  din cadrul  Direcția Ordine
Publică  a  scăzut  cu  aproape  35%,  în  fapt,  asistăm la  o  creștere  a  numărului  de  sancțiuni
aplicate per polițist.
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Tulburarea ordinii și liniștii publice

Parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi

Comerțul stradal neautorizat pe principalele artere

Ocuparea abuzivă a parcărilor de reședință

Nerespectarea regulilor de păstrare a curățeniei

Opriri și staționări neregulamentare

Regulamentul de salubrizare
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Principalele fapte sancţionate 2022 comparativ cu anul 2021

Sancțiuni 2021 Sancțiuni 2022

De asemenea, Direcția Ordine Publică a răspuns, în cursul anului 2022, prin Serviciul Dispecerat și 
Monitorizare Video, unui număr de 32.647 sesizări și reclamații transmise de cetățeni, inclusiv 
prin intermediul platformei eSector6, reprezentând o creștere cu 25,55%, față de anul trecut, 
când s-a răspuns unui număr de 26.003 de reclamații și sesizări.
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Biroul Intervenții

În anul 2022, efectivul de polițiștii locali din cadrul Biroului Intervenții a acționat pentru îndeplinirea
obiectivelor specifice, și anume, a diminuării faptelor de natură antisocială și menținerea permanentă
a ordinii și liniștii publice în zona de competență stabilită prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al
Sectorului  6,  precum  și  a  faptelor  de  încălcare  a  normelor  legale  privind  protecția  mediului
înconjurător. De asemenea, s-a acționat pentru îndeplinirea mandatelor de aducere și de comunicare a
actelor de procedură emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează
Sectorul 6, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență. 

Astfel, în perioada analizată, efectivul de polițiști locali din cadrul Biroului Intervenții a constatat un
număr de 1.653 de fapte contravenționale, aplicând 217 avertismente și 1.436 de amenzi, în
valoare totală de 893.365 de lei.

Biroul Pază

În anul 2022, polițiștii locali din cadrul Biroului Pază au desfășurat activități pentru paza obiectivelor, a
bunurilor  și  valorilor nominalizate în consemnul  posturilor  și  asigurarea integrității  acestora. Biroul
Pază, înființat în luna mai 2022, ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6,
are ca obiect de activitate asigurarea pazei și efectuarea controlului privind accesul în clădirea
Primăriei  Sector 6,  a celei  în care funcționează  Biroul Unic și  a imobilului  unde își  desfășoară
activitatea  Starea Civilă Sector 6.  De asemenea,  personalul  Biroului  Pază  acționează în  Parcul
Drumul Taberei, unde se asigură ordinea și liniștea publică în cooperare cu Serviciul Ordine-Publică.

Biroul Avize de Legalitate și Contencios

În cursul anului 2022, consilierii juridici din cadrul Biroului Avize de Legalitate și Contencios al Direcției
Generale de Poliție Locală Sector 6  au desfășurat activități pentru apărarea intereselor instituției în
cauzele deduse judecății,  în care direcția generală este parte,  pentru asigurarea legalității  actelor
administrative emise la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 pentru care este necesară
avizarea de legalitate și pentru asigurarea legalității activității compartimentelor funcționale din cadrul
instituției 6 prin emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică, la solicitarea acestora.

Consilierii juridici din cadrul Biroului Avize de Legalitate și Contencios fac parte din comisiile constituite
la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, în baza deciziilor emise în acest sens, respectiv:
Comisia de Disciplină, Comisia Paritară,  comisiile de examinare în cadrul examenelor organizate în
aplicarea dispozițiilor art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a
reorganizării  instituției,  comisiile  de  soluționare  a  contestațiilor  în  cadrul  examenului  organizat  în
aplicarea dispozițiilor art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a
reorganizării  instituției,  comisiile de cercetare administrativă,  Comisia de Evaluare a Riscurilor.  De
asemenea,  consilierii  juridici  au  făcut  parte  din  diferite  grupuri  de  lucru  organizate  în  vederea
elaborării unor hotărâri de consiliu care vizează îmbunătățirea activității  Direcției Generale de Poliție
Locală Sector 6.  

Prin  Compartimentul  Evidență  Contravenții,  care  funcționează  în  cadrul  biroului,  s-a  urmărit
eficientizarea activității de înregistrare, comunicare către contravenient și transmitere spre executare
a proceselor verbale de constatare a contravențiilor întocmite de către agenții constatatori. Concret, în
cadrul compartimentului s-au desfășurat următoarele activități: preluarea din magazie a carnetelor de
procese – verbale  și  a scrisorilor de informare; distribuirea proceselor  – verbale  și  a scrisorilor de
informare către agenții constatatori;  preluarea proceselor – verbale și a scrisorilor de informare de la
polițiștii  locali  care  le-au  întocmit;  verificarea  proceselor  –  verbale  și  a  scrisorilor  de  informare;
înregistrarea proceselor – verbale și a scrisorilor de informare; comunicarea proceselor – verbale și a
scrisorilor  de  informare;  transmiterea  proceselor  –  verbale  către  organele  de  executare;  evidența
proceselor – verbale  și a scrisorilor de informare anulate; evidența  scrisorilor de informare clasate;
clasarea proceselor – verbale intrate în circuitul civil;  preluarea zilnică a proceselor - verbale întocmite
de către polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică și Direcției Inspecții, pe bază de proces  -
verbal de predare – primire.
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Direcția Economică

În  perioada  01.01-31.12.2022, la  nivelul  Direcției  Ordine  Publică  s-au  întreprins  activități  pentru
îndeplinirea  obiectivelor  stabilite,  prin  intermediul  structurilor  sale  componente:  Serviciul
Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice și Patrimoniu și Serviciul Transport Operativ.

Serviciul  Financiar-Contabilitate,  Achiziții  Publice  și  Patrimoniu a  acționat  în  sensul  eficientizării
planificării  resurselor  financiare  ale  instituției  și  a  procesului  de  achiziții  publice,  procedând  la
înregistrarea tuturor operațiunilor economice financiare ale instituției. De asemenea, s-au luat măsuri
pentru diminuarea numărului de deficiențe în calculul și plata salariilor și a celorlalte drepturi pentru
întregul personal al instituției și pentru eliminarea deficiențelor înregistrate în executarea controlului
financiar preventiv, la nivelul instituției.

Fondurile gestionate de Serviciul Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice și Patrimoniu au fost utilizate
prin respectarea principiilor economicității, eficienței, eficacității și avându-se în vedere încadrarea în
creditele  bugetare  aprobate,  protejarea  împotriva  pierderii  datorate  erorii,  risipei,  abuzului  etc.,
gestionarea  resurselor  astfel  încât  să  se  asigure  reducerea  cheltuielilor,  exploatarea  la  maxim  a
resurselor  disponibile,  stabilirea  priorităților  în  îndeplinirea  obiectivelor  și  respectarea  legii,  a
reglementărilor în vigoare și a deciziilor conducerii instituției.

În  baza  solicitărilor  de  necesitate  transmise  de  către  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul
instituției a fost întocmit Programul anual al achizițiilor publice, revizuit conform Hotărârilor Consiliului
Local  al  Sectorului  6,  de aprobare a rectificărilor de buget  pentru anul  2022, iar,  pe baza acestui
document, s-au realizat un număr de 214 achiziții online prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice
(SEAP),  din  care  17  achiziții  au  fost  refuzate/neacceptate  la  termen  și  129  achiziții  offline.  De
asemenea,  s-au  realizat  un  număr  de  3  proceduri  simplificate  (din  care  una  a  fost  anulată  și  2
atribuite),  2 licitații  deschise (din care una a fost anulată,  una atribuită și una în negociere), s-au
încheiat un număr de 41 contracte de achiziții publice (din care 2 realizate prin aplicarea Procedurii
simplificate, una prin negociere, un acord cadru, 6 contracte subsecvente, 31 prin cumpărare directă)
și un număr de 25 acte adiționale. Totodată, au fost verificate un număr de 849 facturi în vederea
acordării vizei BUN DE PLATĂ.

În conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr.  98/2016  privind  achizițiile  publice,   Serviciul  Financiar  Contabilitate,  Achiziții  Publice  și
Patrimoniu a transmis, în SEAP, patru notificări centralizate pentru achizițiile directe offline/online.

Compartimentul  Administrare  Patrimoniu  și  Arhivă  din  cadrul  serviciului  a  aplicat  măsuri  pentru
eficientizarea activității de gestionare a bunurilor materiale, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe.
Astfel,  au  fost  realizate/actualizate  fișele  de  evidență a  obiectelor  de inventar,  în concordanță  cu
situația din teren și cea contabilă (în funcție de mutări, încetări raport serviciu, achiziții noi), a fost
organizată  arhiva  la  nivelul  tuturor  structurilor  organizatorice  ale  instituției  pentru  documentele
arhivate în perioada 2010-2015. 

În perioada 05.12.2022-31.12.2022, a fost efectuată inventarierea patrimoniului Direcției Generale de
Poliție Locală Sector 6 (materiale consumabile, obiecte de inventar și echipament, active corporale și
necorporale, bunuri aflate asupra angajaților). De asemenea, la depozitul Arhivă au intrat în perioada
01.01.2022-31.12.2022 un număr de 570 unități arhivistice și au ieșit spre verificare un număr de 4
unități arhivistice. 

În conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 185/2022 privind sancționarea faptelor săvârșite de
persoane  fizice  sau  persoane  juridice  în  legătură  cu  depozitarea,  expunerea  și  comercializarea
mărfurilor pe domeniul public și în alte locuri neautorizate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului
6,  au  fost  preluate  bunurile  confiscate  de  la  polițiștii  locali  și  depozitate  la  camera  de  bunuri
confiscate, grupate în raport cu succesiunea primirii lor, ambalate și prevăzute cu etichetă cu numărul
dovezii  de  primire  și  numele  contravenientului.  În  plus,  au  fost  întocmite  100  de  dovezi  în  baza
proceselor verbale de contravenție conform prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 185/2022.

La nivelul Serviciului  Transport Operativ s-au aplicat măsuri pentru menținerea în parametrii optimi de
funcționare a autospecialelor ce formează parcul auto al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6,
în  vederea  asigurării  suportului  logistic  pentru  misiunile  polițiștilor  locali.  În  acest  sens,  au  fost
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derulate activități de planificare și organizare, pentru folosirea corectă și eficientă a vehiculelor, fiind
executate la timp și în volum complet  lucrări de întreținere tehnică, de păstrare și conservare a lor în
permanentă stare de funcționare, cu scopul prevenirii accidentelor de circulație sau evenimentelor
tehnice.

Direcția Comunicare Monitorizare Activități Specifice și Resurse Umane

În  perioada  01.01-31.12.2022, la  nivelul  Direcției  Comunicare  Monitorizare  Activități  Specifice  și
Resurse  Umane  s-au  întreprins  activități  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  stabilite,  prin  intermediul
structurilor  sale  componente:  Serviciul  Resurse  Umane  Instruire  și  Protecția  Muncii și
Biroul Monitorizare Activități Specifice, Soluționare Sesizări și Relații Publice.

Serviciul  Resurse Umane Instruire și Protecția Muncii a derulat  activități  pentru menținerea
capacității operaționale a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, prin asigurarea necesarului de
resurse umane. Serviciul a aplicat măsuri pentru eficientizarea activității de gestionare a resurselor
umane și pentru creșterea nivelului de perfecționare profesională a personalului Direcției Generale de
Poliție Locală Sector 6.

Prin  Compartimentul Instruire și Protecția Muncii, din cadrul serviciului, în anul 2022, s-au luat
măsuri  pentru creșterea nivelului de instruire a angajaților privind pregătirea fizică, autoapărare și
instrucția tragerii,  pentru protecția sănătății  lucrătorilor  la locul de muncă,  prevenirea riscurilor de
accidentare în muncă și îmbolnăvire profesională; precum și pentru prevenirea incendiilor.

În  anul  2022,  activitatea  Biroului  Monitorizare  Activități  Specifice,  Soluționare  Sesizări  și
Relații  Publice s-a axat  pe  eficientizarea activității  de soluționare  a  petițiilor/sesizărilor  adresate
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, pe creșterea gradului de  transparență instituțională prin
asigurarea permanentă a accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public, precum și pe
eficientizarea activității de gestionare a documentelor înregistrate în cadrul instituției. Astfel, s-a avut
în  vedere  punerea  în  aplicare  a  dispozițiilor  O.G.  nr.  27/2002 privind  reglementarea  activității  de
soluționare  a  petițiilor,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  asigurarea  accesului  liber  la
informațiile  de  interes  public,  din  oficiu sau  la  cerere,  în  condițiile  legii,  desfășurarea  activităților
specifice  privind  programul  de  audiențe  al  conducerii  instituției,  gestionarea  documentelor
intrate/ieșite sau create pentru uz intern în/din cadrul instituției. 

Polițiștii locali din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice, Soluționare Sesizări și Relații Publice
au urmărit,  în paralel cu Serviciul Dispecerat și Monitorizare Video din cadrul Direcției Ordine Publică,
soluționarea, redactarea și transmiterea răspunsurilor către petiționari, au clasat și arhivat petițiile.
Cetățenii sectorului 6 au apelat la sprijinul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 prin petiții
scrise,  dar  și  prin  sesizări  telefonice la care polițiștii  locali  din cadrul  Biroul  Monitorizare Activități
Specifice, Soluționare Sesizări și Relații Publice au răspuns cu promptitudine.
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Număr petiții primite în anul 2022, evidențiate pe principalele domenii de activitate

Număr petiții primite în anul 2021, evidențiate pe principalele domenii de activitate

Anul 2021 Anul 2022

70471

82635

185181

169002

Evoluția traficului online pe website-ul D.G.P.L. Sector 6

Vizitatori website Accesări website
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Concluzii

Subliniem că, în perioada analizată am avut o bună cooperare cu efectivele Ministerului  Afacerilor
Interne, Poliției Române, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Jandarmeriei Române,
Brigăzii Rutiere București, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Societății de Transport București,
Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, în organizarea și realizarea unor
activități specifice, așa cum sunt cele de fluidizare a circulației în marile intersecții și pe principalele
artere rutiere din sector, de asigurare a ordinii și liniștii publice, de prevenire și combatere a faptelor
comise  cu  violență,  a  furturilor  de  și  din  autoturisme,  de  sprijin  a  personalului  Autorității  pentru
Supravegherea și Protecția Animalelor București în acțiunile de capturare  și transportul  câinilor fără
stăpân la adăpost.

De asemenea, s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanți ai structurilor subordonate Primăriei
Sectorului  6  respectiv,  Administrația  Comercială  Sector  6,  Administrația  Domeniului  Public  și
Dezvoltare Urbană Sector 6, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum
și cu reprezentanți ai altor instituții.

Cu  toate  că  s-a  realizat  reducerea  numărului  de  posturi  din  cadrul  instituției,  realizată  cu  ocazia
reorganizării Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 6, acțiune care ar fi putut diminua mult
capacitatea de acțiune și  continuarea unor activități,  polițiștii  locali  au menținut ritmul  susținut al
activităților desfășurate în teren, îmbogățite cu noi atribuții conferite de hotărâri ale Consiliului Local
Sector 6, de modificări și completări ale unor acte normative emise de Guvernul României.

De  asemenea,  acțiunile  polițiștilor  locali  au  fost  eficientizate  și  prin  inițierea  unor  planuri  de
măsuri/protocoale  întocmite  în  vederea  colaborării  cu  alte  instituții  publice,  toate  având  ca  scop
menținerea unui climat civic corespunzător. Numărul de acțiuni realizate de către Direcția Generală de
Poliție Locală Sector 6 în comun cu alte instituții publice în anul 2022 au fost de 708 acțiuni.

Cu toate aceste impedimente putem afirma că Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 a contribuit
semnificativ la menținerea unui climat de ordine, siguranță și liniște publică pe raza de competență
teritorială.

_______________________________________________________________
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