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RAPORT 

privind activitatea Biroului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Publicul 

pe anul 2017, în soluţionarea petiţiilor 

  

 

           Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Potrivit prevederilor art. 2 din actul 

normativ menţionat, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o 

organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale şi locale.  

          În conformitate cu prevederile art. 14din O.G. nr. 27/2002 privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor, semestrial, autorităţile şi instituţiile publice 

vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport.     

Astfel în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2017 în cadrul Biroului 

Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Publicul s-au primit, s-au înregistrat şi s-

au îndrumat către compartimentele de specialitate ale primăriei un număr de 11 

petiţii, dintre care 5 au fost depuse direct la sediul Primăriei Municipiului Huşi de 

persone fizice, 4 au fost redirecţionate de Instituţia Prefectului  Vaslui,  ,1 de 

Inspectoratul de Stat În Construcţii, 1 de Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui, 

Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice. 

          Prin petiţiile adresate Primăriei Municipiului Huşi sau celorlalte instituţii 

ale statului, cetăţenii au reclamat aspecte care se refereau la: 

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

agricol; 

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

în construcţii şi nerespectarea legislaţiei în domeniu; 



- sesizari cu privire la iluminatul public 

 Petiţiile au fost distribuite la compartimentele de specialitate astfel: 

 

             PETIŢII PROVENITE DE LA PERSOANE FIZICE-TOTAL 5 

  

Compartimentul  căruia i s-a 

repartizat petiţia 

Nr. total 

de petiţii 

Nr. de 

petiţii 

rezolvate 

Petiţii în 

curs de 

rezolvare 

Petiţii 

nerezolvate 

Direcţia Urbanism, Administrare 

şi Dezvoltare Locală 

4 3 - 1 

Biroul de Administratie Publica 

Locala , Relatii cu Publicul  
1 1 

- - 

     

Total 5 4 - 1 

 

             PETIŢII DIRECŢIONATE DE INSTITUŢIILE CENTRALE-TOTAL 6 

 

Compartimentul  căruia i 

s-a repartizat petiţia 

Nr. total de 

petiţii 

Nr. de petiţii 

rezolvate 

Petiţii în curs de 

rezolvare 

Direcţia Urbanism, 

Administrare şi Dezvoltare 

Locală  

3 3  

 

- 

Comp. Agricol şi Cadastru 2 2 - 

Biroul Tehnic 1 1  

- 

    

Total          6 6 - 

 

             Raspunsurile la petitiile solutionate  au fost expediate prin posta. 

            In afara solicitarilor facute in scris de catre cetateni, BAPL RP a acordat 

zilnic informatii si relatii publice telefonic sau direct cetatenilor care au solicitat 

acest lucru.       

  

 

 

Şef Birou BAPL- Relaţii cu Publicul,    

 ing. Felicia Vatavu 

                                                                                                  BAPL- Relaţii cu Publicul, 

                                                                                                         cons.Roca Ramona 

    

 

 

 

 

 



Petitiile provenite de la persoanele fizice sunt: 

 

-Herghelegiu Aneta a facut o sesizare inregistrata la Primaria Husi cu numarul  

1740 / 25.01.2017 cu privire la citatia de la Tribunalul Vaslui. Sesizarea a fost 

repartizata Biroului Administratiei Publice Locale,  Relatii cu Publicul. Raspunsul 

a fost facut in termen precizandu-se termenul in care trebuia sa se prezinte la 

Primarie pentru ridicarea citatiei, conform art.163, lit.g), din Legea 134 / 2010 

privind Codul de Procedura Civila si lit. f) al aceluias articol. Raspunsul a fost 

inregistrat si expediat  la data de 30.01.2017 . 

      -Hangan Vasile a sesizat prin adresa nr.6943 / 21.03.2017 ca vecinul Mustafa  

Victor a construit fara autorizatie de construire si ca a mutat gardul pe domeniul 

public. Reclamatia a fost dirijata la Biroul Urbanism si raspunsul a fost inregistrat 

si expediat pe data de 13.04.2017.  

     -Cociandau Ulica reclama prin adresa nr.11872 / 23.05.2017, constructia 

ilegala a unei boxe la parterul blocului de catre Feraru Mihai. Reclamatia a fost 

distribuita la  Biroul Urbanism. Raspunsul  fost inregistrat si expediat in data de 

22.06.2017 notificand pe Ferarau Mihai sa demoleze constructia executata ilegal. 

     -Branici Ivanca reclama prin adresa  nr.11869 / 28.05.2017, ca vecinul Butuc  

Gheorghe a amplasat un burlan de scurgere a apei pluviale in dreptul locuintei 

sale, apa infiltrandu-se in peretii casei sale. Reclamatia  a fost dirijata la Biroul 

Urbanism. Raspunsul a fost inregistrat si expediat in data de 28.06.2017. 

 

Petitiile provenite de la persoanele juridice sunt: 

 

     -Inspectoratul de Stat in Constructii sesizeaza prin adresa nr.75 / 03.01.2017 

inregistrata la Primaria Husi la nr.180 / 04.01.2017, ridicarea unei constructii 

ilegale de catre Musteata Viorel  in fata magazinului societatii SC Andisava, 

reprezentant legal Samoila Mihai.  Reclamatia a fost dirijata la Biroul 

Urbanism.Raspunsul a fost inregistrat si expediat in data de 07.02.2017, 

notificandu-se demolarea  peretelui  construit de Musteata Viorel. 

     -Institutia Prefectului a inaintat adresa nr. 18891 / 05.01.2017, inregistrata la 

Primaria Husi la nr. 458 / 09.01.2017, prin care ne aduce la cunostinta problema 

d-nei Paduraru Mariana care solicita o locuinta sociala. Petitia a fost repartizarala 

Compartimentul Urbanism. Raspunsul a fost inregistrat si expediat in data de 

26.01.2017, fiind trimis atat Institutiei Prefectului cat si d-nei Paduraru Mariana. 

     -Institutia Prefectului a inaintat adresa nr. 19749 / 05.01.2017, inregistrata la 

Primaria Husi la numarul 459 / 09.01.2017, in care d-na Butucea Elena solicita 

eliberarea titlului de proprietate. Petitia a fost dirijata la Compartimentul Agricol, 

raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 01.02.2017,  mentionandu-se  ca 

pentru iesirea din indiviziune trebuie sa se adreseze Judecatoriei. 

      -Institutia Prefectului a inaintat adresa nr. 1931 / 09.02.2017, inregistrata la 

Primaria Husi la numarul 3465 / 13/15.02.2017, in care d-ul Mandrescu Ioan 



sesizeaza o problema la iluminatul public pe str. Dobrina si lipsa canalizarii de pe 

aceasta strada. Petitia a fost repartizata la Biroul Tehnic, raspunsul fiind inregistrat 

si expediat in data de 14.03.2017,  instiintandu-se d-ul Mandrescu Ioan ca 

problema iluminatului stradal se va rezolva. 

       -Institutia Prefectului a inaintat adresa nr. 2979 / 01.03.2017, inregistrata la 

Primaria Husi la numarul  5674 / 07.03.2017, in care d-na Dascalu Maria face o 

sesizare cu privire la constructia ilegala ridicata de vecinul Mocanu Jan. Sesizarea 

a fost dirijata la Compartimentul Juridic, Biroul Urbanism si Politia Comunitara, 

raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 04.04.2017. 

         -Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui Serviciul de Investigare a 

Criminalitatii Economice a inaintat adresa numarul 30858 / 10.04.2017, 

inregistrata la Primaria Husi la numarul 8869 / 20/26.04.2017, in care face o 

sesizare cu privire la dosarul de punere in posesie cu teren al numitului Paduraru 

Eugen. Petitia a fost dirijata la Compartimentul Agricol, raspunsul fiind inregistrat 

si expediat in data de 06.06.2017.  

 

           Referitor la sesizarea  numarul 7946 / 05.04.2017, inaintata  de d-na 

Giurgiuc  Gabriela cu privire  la  constructia unei bucatarii executata de vecinul 

Mihailescu pe str. A.I Cuza, nr. 64,  prin nerespectarea normelor legale, Biroul 

Urbanism nu a comunicat pana in prezent un raspuns. 

 

             Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, conform OG.27/ 

2002, este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a 

raspunsului. Astfel a fost inaintat Biroului Urbanism o nota interna in data de 

27.04.2017 cu numarul 9324 prin care informam, din nou, termenul legal de 

solutionare a petitiei respectiv, data de  05.05.2017.Aceasta petitie a ramas 

nerezolvata.   

              In privinta termenului de raspuns la petitiile adresate, conform art.8, alin 

1 din O.G.27/2002 “autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa 

comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrari petitiei, 

raspunsul,  indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, “iar la art.9 

se arata ca “ in situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare 

mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi 

termenul prevazut la art.8 cu cel mult 15 zile” . 

 

 

 

 
                                                                                                                             Intocmit               

                                                                                                              Cons. Roca Ramona 


