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RAPORT 

privind activitatea Biroului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Publicul 

pe anul 2019 semestrul I , 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.14 din 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 2018 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 26 

petiţii, dintre care 18 au fost depuse direct la sediul Primăriei Municipiului Huşi 

de persone fizice, 5 au fost redirecţionate de Instituţia Prefectului  Vaslui, 1 de 

Administratia Prezidentiala, 1 de Consiliul Judetean Vaslui, 1 de Ministerul 

Sanatatii,  

          Prin petiţiile adresate Primăriei Municipiului Huşi sau celorlalte instituţii 

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

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

în construcţii şi nerespectarea legislaţiei în domeniu; 

-sesizari cu privire la activitatea desfasurata de SC Gaz Est pe domeniul 

public; 
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-sesizari cu privire la neachitarea platii impozitului, chiriilor, amenzilor si 

dobanzilor aferente  

-sesizare privind activitatea medicilor din Spitalul Municipal Husi  

-sesizare cu privire la obtinerea unui loc de parcare 

- sesizare cu privire la mizeria facuta de elevi pe trotuarul din fata Liceului 

Teoretic Cuza Voda  

             PETIŢII PROVENITE DE LA PERSOANE FIZICE-TOTAL 18 

  

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 

12 12  

Biroul Tehnic  1 1  

Serviciul Ipozite si Taxe Locale  2 2  

Politia Locala  2 2  

Ecosalubrizare  1 1  

Total 18 18  

 

             PETIŢII DIRECŢIONATE DE INSTITUŢIILE CENTRALE-TOTAL 8 

 

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  

 

5 

 

5 

 

 

Comp. Resurse Umane 1 1  

Serviciul Impozite si Taxe 

Locale   
2 2  

Total  8 8  

 

           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.    

             

 

 

 
 

Nume si prenume Functia Data Semnatura 

 Avizat  - Vatavu Felicia   Sef BAPL  25.07.2019   

 Intocmit - Roca Ramona   Consilier  25.07.2019   

                                                                                                                



   Anexa 

 

Petitii provenite de la persoane fizice: 

 

       1. Paduraru Adrian  a facut o sesizare inregistrata la Primaria Husi cu numarul 

721/14.01.2019 cu privire la depozitarea de zapada pe carosabil, blocand strada 

Raiesti de catre familia Decuseara . Sesizarea a fost dirijata la Compartimentul  

Urbanism,  Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban,  raspunsul a fost inregistrat 

si expediat in data de 21.01.2019. 

  2. Hangan Vasile   sesizeaza prin adresa nr. 1288/17.01.2019, construirea 

ilegala  a gardului de veciunul Coman Marian.  Reclamatia a fost dirijata la 

Compartimentul Urbanism,  Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul a 

fost inregistrat si expediat in data de 12.02.2019 

  3.  Hanganu Vasile reclama prin adresa nr. 1289/17.01.2019, construirea 

ilegala a anexei  si a gardului precum si ingustarea caii de acces din str. 

Fdt.Movilelor de veciunul Mustafa Victor. Reclamatia a fost dirijata la 

Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul 

fiind inregistrat si expediat in data de 12.02.2019 

4. Alexandrescu Constantin reclama prin adresa nr. 1348/18.01.2019, 

deteriorarea acoperisului datorita caderii de zapada de pe apartamentul vecinului 

Oprea Mariana. Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban  si raspunsul a fost inregistrat si expediat 

pe data de  23.01.2019.  

      5.  Mihai Racovanu  prin adresa nr.02/03.01.2019 solicita obtinerea unui loc 

de parcare cu taxa in fata blocului . Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul fiind  inregistrat si 

expediat pe data de  01.02.2019 

       6. Cogalniceanu Steluta a reclamat prin adresa nr. 1661/21.01.2019, mizeria 

facuta de elevii Liceului Teoretic Cuza-Voda pe trotuarul de pe str.Scolii, din fata  

portilor . Reclamatia a fost  dirijata la Politia Locala. Raspunsul fiind inregistrat si 

expediat pe data de 18.02.2019  

       7. Andrei Baltateanu reclama prin e-mailul  nr.2711/31.01.2019 haita de 

cainii de pe str. Calea Basarabiei. Reclamatia a fost dirijata la SC Ecosalubrizare, 

raspunsul fiind inregistrat si expediat prin e-mail in data de  15.02.2019. 

  8. Hangan Vasile  reclama prin adresa nr. 2822/04.02.2019, construirea 

ilegala a anexei  si a gardului precum si ingustarea caii de acces din str. 

Fdt.Movilelor de veciunul Mustafa Victor. Reclamatia a fost dirijata la 

Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul 

fiind inregistrat si expediat in data de 12.02.2019 

      9. Hangan Vasile  prin adresa nr. 2820/04.02.2019 sesizeaza construirea 

ilegala a gardului de catre vecinul Coman Marian. Adresa a fost dirijata la, 

Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban,  raspunsul 

fiind inregistrat si expediat  in data de 12.02.2019 



       10. Ghergu Florentina prin adresa nr. 3572/11.02.2019, sesizeaza demolarea 

fara autorizare de demolare de catre Hagiu Adrian  a unor pereti din spatiul 

comercial situat la parterul blocului de pe str. Gen.Teleman. Sesizarea a fost 

repartizata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru 

Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 12.02.2019. 

      11. Mazdrag Elena reclama prin adresa nr. 4535/15.02.2019, probleme cu 

acoperisul locuintei ANL din B-dul 1 Mai. Reclamatia a fost dirijata la Biroul 

Tehnic, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 20.02.2019 

   12.  Salavastru Iuliana  reclama prin adresa nr. 5258/22.02.2019, impozitul si 

dobanzile neachitate intre anii 2014-2019 ca urmare a scutirii la plata impozitului 

in urma cerificatului de incadrare in grad de handicap. Reclamatia a fost dirijata 

la, Serviciul Impozite si Taxe Locale,  raspunsul fiind inregistrat si expediat in 

data de 18.03.2019. 

      13.  Hangan Vasile  reclama prin adresa nr. 6030/01.03.2019, neachitarea 

taxelor si impozitului pe locuinta de catre vecina Tacu Aneta din str. Movilelor, 

nr.4. Reclamatia a fost dirijata la Serviciul Impozite si Taxe Locale, raspunsul 

fiind inregistrat si expediat in data de  05.03.2019. 

      14. Paduraru Valerica reclama prin adresa nr. 6891/13.03.2019,  probleme cu 

ingustarea drumului de servitute de catre vecina Oglinda Elena prin construirea 

unui gard. Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 

27.03.2019 

     15.  Mihu Mihai reclama prin adresa nr. 8044/27.03.2019,  construirea ilegala 

de catre vecina Andaras din str. A.I.Cuza a beciului, bucatariei si gardului fara 

autorizatie de construire. Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in 

data de 22.04.2019 

     16. Brinza Ileana  sesizeaza prin adresa nr. 7661/22.03.2019, problemele pe 

care le are cu vecinul Hututui Costica care a acoperit geamul casei cu tabla. 

Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Cadastru Urban,  raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de  12.04.2019. 

     17. Clima Mihaela sesizeaza prin adresa nr. 9635/11.04.2019, mutarea gardului 

de catre vecina Scarlatescu Adelina pe str.Corni, nr.27. Reclamatia a fost dirijata 

la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban,  

raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 09.05.2019. 

     18. Prepelita Mitica sesizeaza prin adresa nr. 16621/27.06.2019, deversarea 

deseurilor familiei Cehan, din str. Fdt.Dobrina, nr.11, in groapa de langa gardul 

despartitor dintre vecini. Reclamatia a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban. Prin cererea nr. 18922/23.07.2019 

Prepelita Mitica renunta la sesizarea nr.16621/27.06.2019 in urma intelegerii 

amiabile cu familia Cehan. 

 

 



Petitii provenite de la persoane juridice : 

 

    1.  Institutia Prefectului inainteaza prin adresa nr.18614/08.01.2019,  

inregistrata la Primaria Husi la nr. 640/10.01.2019, petitia d-nei Branici Didina 

care solicita inchirierea garsonierei din str. Scolii nr.2. Solicitarea a fost 

repartizata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru 

Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 31.01.2019. 

   2. Administratia Prezidentiala reclama  prin adresa 2512/29.01.2019, inregistrata 

la Primaria Husi la nr. 3014/05.02.2019, o sesizarea lui Stalinescu Toader, 

mostenitorul lui Stalinescu Ion cu privire la scutirea la plata impozitului. 

Reclamatia a fost dirijata la Serviciul Impozite si Taxe Locale, raspunsul fiind 

inregistrat si expediat in data de 06.02.2019.  

    3. Institutia Prefectului  prin adresa 1709,1711/06.02.2019,  inregistrata la 

Primaria Husi la numarul 3742/11.02.2019 transmite  sesizarea d-lui Hangan 

Vasile  cu privire la mutarea gardului si ingustarera caii de acces precum si 

depozitarea zapezii in fata portilor de vecinii Mustafa Victor si Coman Marian . 

Sesizarea a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Cadastru Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 12.02.2019. 

    4. Institutia Prefectului  prin adresa 3224/22.03.2019,  inregistrata la Primaria 

Husi la numarul 7923/26.03.2019, transmite  petitia d-lui Hangan Vasile care 

reclama neplata impozitului de catre vecina Tacu Aneta.  Sesizarea a fost dirijata 

la Serviciul Impozite si Taxe Locale, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data 

de 16.04.2019.  

    5. Consiliul Judetean Vaslui prin adresa 05629/18.04.2019,  inregistrata la 

Primaria Husi la numarul 10705/22.04.2019, transmite  sesizarea d-lui  Puscasu 

Eugen cu privire la activitatea desfasurata pe domeniul public de SC Gaz Est. 

Sesizarea a fost dirijata la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Cadastru Urban, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 10.05.2019. 

    6. Ministerul Sanatatii prin adresa 31112/29.05.2019, inregistrata la Primaria 

Husi la numarul 15261/11.06.2019, transmite  sesizarea d-lui  Viorel Chiritoiu cu 

privire la activitatea medicilor Cotae si Vrabie. Sesizarea a fost dirijata la 

Compartimentul Resurse Umane, raspunsul fiind inregistrat si expediat in data de 

08.07.2019. 

     7. Institutia Prefectului prin adresa nr.7559/10.06.2019, inregistrata la Primaria 

Husi la numarul 15289/11.06.2019, transmite seizarea d-lui Paduraru Eugen care 

solicita repartitie locuinta sociala. Sesizarea a fost dirijata la Compartimentul 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, raspunsul fiind inregistrat si 

expediat in data de 07.07.2019. 

     8. Institutia Prefectului prin adresa nr.8255/12.06.2019, inregistrat la Primaria 

Husi la numarul 15814/18.06.2019 transmite sesizarea d-lui Merisanu Florin 

privind posibilitatea prelungirii contractului de inchiriere a locuintei sociale de pe 

str.C.Basarabiei, nr.6, avand datorii la chirie, impozit auto si amenzi.  Sesizarea a 

fost dirijara la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru 



Urban precum si la Serviciul Impozite si Taxe Locale, raspunsul fiind inregistrat 

si expediat in data de 17.07.2019.    

           

              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 inregistrarii 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 


