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RAPORT 

privind activitatea   de solutionare a petitiilor pe semestrul  I 2020  

 

           Dreptul de petiţionare al cetațenilor este constituit prin art.47, alin.4 din 

Constituţia României şi de Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

  Biroul Administraţie Publică Locală -Relații cu Publicul s-a ocupat de 

primirea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce au fost adresate Primăriei 

Municipiului Huşi, în termenul legal, urmărind soluţionarea şi redactarea în 

termenul legal a răspunsului.  

Conform prevederilor art.14 din OG nr.27/2002- ”semestrial autorităţile şi 

instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe 

baza raportului întocmit de compartimentul de specialitate”-BAPL RP. 

În cursul semestrului I 2020, în perioada ianuarie - iunie 2020 au fost 

înregistrate un număr de  38 petiţii  care din punct de vedere al petiţionarului se 

prezintă astfel: 

-un număr de 25 petiţii au fost formulate de cetăţeni pe suport hârtie şi e-mail; 

-un număr de 13 petiţii au fost primite prin Instituţia Prefectului Vaslui şi de la 

alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; 

Având în vedere termenul legal de soluţionare prevăzut în legislaţia mai sus 

menţionată, din totalul de 38 petiţii, au fost soluţionate în termen un număr de 38 

petiţii. 

Principalele probleme ridicate au fost: 

- sesizarii privind taxa de salubrizare impusa fara contract de salubrizare; 

- reclamatii privind disconfortul fonic  produs de autovehicolele si muncitorii 

apartinand SC Ecosalubrizare; 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


- sesizare privind necesitatea reparatiilor urgente a acoperisului si a izolatiei 

blocului ANL Sos. Husi-Stanilesti, deteriorate de infiltratiile de apa;  

- sesizări cu privire la construirea sau demolarea fără autorizaţie, disciplina în 

construcţii şi nerespectarea legislaţiei în domeniu, ajutoare materiale ptr reparaţii 

locuinţe; 

-sesizari privind problemele de racordare la reteaua de canalizare precum si 

defectiunile retelei de canalizare;  

-sesizari privind depozitarea deseurilor; 

-sesizarii privind  maltratarea cainilor precum si prezenta cainilor maidanezi 

agresivi; 

- modul de aplicare a Legii fondului funciar, punere în posesie a terenului agricol 

precum si dosarele de atribuire in proprietate a imobilelor; 

-sesizari privind perturbarea linistii publice; 

Statistica acestora pe domenii de activitate fiind următoarea: 

Nr. 

crt. 

Tipul petiţiei (domeniul) Nr. petiţii 

1 Probleme privind modul de aplicare a Legii 

fondului funciar, punere în posesie a terenului 

agricol 

3 

2 Probleme cu privire la construirea sau 

demolarea fără autorizaţie, disciplina în 

construcţii şi nerespectarea legislaţiei în 

domeniu, ajutor material ptr refacerea  unor 

locuinţe 

6 

3 Probleme cu privire la locurile de parcare  1 

4 Probleme cu privire la depozitarea deseurilor 

si mirosuri neplacute  

4 

5 Probleme canalizare 2 

6 Probleme cu zgomotul produs de clientii 

restaurantelor si teraselor precum si zgomotul 

ventilatoarelor   

5 

7 Sesizari privind taxa de salubrizare impusa  3 

8 Solitare acordare ajutor financiar pentru  

racordarea la reteaua de energie electrica  

1 

9 Sesizare privind crestrea copacilor deasupra 

hornului, risc de incendiu  

1 

10 Sesizare privind cainii fara stapan precum si 5 



cainii agresivi  

11 Sesizare privind lipsa locurilor de joaca pentru 

copii 

1 

12 Sesizare privind lipsa locurilor de parcare  1 

13 Sesizari privind blocare cale acces   3 

14 Sesizare privind reluarea activitatii sportive in 

Sala de Sport in contextual COVID 19 

2 

   Răspunsurile la petiţiile soluţionate  au fost expediate prin poştă sau  

e-mail,  indiferent dacă soluţia a fost favorabilă sau nefavorabilă. 

În afara solicitărilor făcute în scris de către cetăţeni, BAPL RP a acordat 

zilnic informaţii şi relaţii publice telefonic sau direct cetăţenilor care au solicitat 

acest lucru.  

  Legea nu a avut în vedere solicitările verbale formulate direct în audienţă de 

către persoanele care nu au întocmit petiţii scrise.     

  În semestrul I 2020, activitatea de soluţionare a petiţiilor s-a desfăşurat 

corespunzător, în condiţii de bună colaborare  cu  aparatul de specialitate al 

primarului şi a serviciilor publice subordonate CL şi cu toate  autoritățile şi 

instituțiile publice. 

        

 
Numele si prenumele Functia Data Semnatura 

Avizat 

Vatavu Felicia 

Sef BAPL RP 14.07.2020  

Intocmit 
Roca Ramona 

Consilier 14.07.2020  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 


