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RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR
LA NIVELUL PRIMARIEI LUNGULETU

IANUARIE-IUNIE 2022

În  scopul  exercitării  de  către  cetățeni  a  unui  drept  constituțional,  acela  de  a  adresa
autorităților  și  instituțiilor  publice  petiții  formulate  în  nume propriu  și  de  a  primi  răspuns
asupra modului de soluționare a acestora, activitatea de soluționare a petițiilor este organizată la
nivelul  Primariei  Lunguletu  în  cadrul  tuturor  compartimentelor  ce  alcatuiesc  aparatul  de
specialitate al primarului.

Activitatea de soluționare a petițiilor este stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. 

Potrivit prevederilor art. 2 din actul normativ menționat, prin petiție se înțelege cererea,
reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin poștă electronică, pe care un
cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice
centrale și locale.

În conformitate cu prevederile  art. 14 din Ordonanța Guvernului nr.  27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor,  semestrial,  autoritățile și instituțiile publice
vor analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor pe baza unui raport.

La nivelul Primariei Lunguletu, în perioada iunie-decembrie 2022 au fost înregistrate un
număr de 3 petiții, din care:

 3 petiții au fost adresate direct instituției;
 0 petiții au fost primite prin intermediul altor instituții și autorități.

Din numărul total de 3 petiții, 3 au fost de competența primariei.
Problematica abordată în aceste petiții a fost diversă, cuprinzând sesizări ale cetățenilor

cu privire la:
 Sesizare pierderi de apa pe str. Dositei Filitti;
 Sesizare caini vagabonzi.

http://www.primarialunguletu.ro/


Activitatea  de  soluționare  a  petițiilor  în  semestrul  I  al  anului  2022 s-a  desfășurat  cu
respectarea  întocmai  a  normelor  legale  din  domeniu,  atât  în  ceea  ce  privește  primirea,
înregistrarea și urmărirea rezolvării petițiilor, cât și expedierea răspunsurilor către petiționari
și încadrarea în termenele prevăzute de lege.

Nu au fost cazuri de primire a petițiilor de la cetățeni fără să fie înregistrate și repartizate
conform  circuitului  oficial  al  documentelor.  Toate  sesizările  au  fost  soluționate,  formulate
răspunsuri în scris  în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

Nu au fost constatate abateri disciplinare de la prevederile legale privind activitatea de
soluționare a petițiilor.

De asemenea, toate persoanele care s-au prezentat în audiență au fost ascultate cu mare
atenție  și  implicare,  stabilindu-se  un  dialog  real,  deschis  și  constructiv.  În  cazul  în  care
problemele semnalate nu au fost de competența Primariei Lunguletu, persoanele interesate au
fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile competente.

Concluzionând,  se  poate  afirma  că  cetățenii  și-au  exercitat  dreptul  de  petiționare  în
condițiile  legii,  beneficiind  din  partea  compartimentelor  de  specialitate  de  consultanță  și
celeritate.

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Gheorghe Maria-Daniela

 

Notă: prezentul raport va fi făcut public în format editabil pe site-ul instituției  www.primarialunguletu.ro la Secțiunea
”Informatii de interes public”.


