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privind activitatea de solulionare a petiliilor

Ianuarie-Decembrie 2019

In conformitate cu prevederile art.51 din Constitulia Romdniei, " cetdtrenii au dreptul
sd se adreseze autoritdlilor publice prin petilii formulate numai tn numele semnatarilor",
iar " autoritdlile publice au obligalia sd rdspundd la petilii tn termenele $i in condiliile
stabilite potrivit legii ".

Activitatea de soluJionare a peti{iilor este reglementatd de Ordonan{a Guvemului nr.
27 din 30 ianuarie 2002,c1 modificarile si completarile ulterioare, aprobati prin Legea
nr.233 din 23 aprilie2002.

Art.14 din Ordonanla Guvemului nr.2712002 prevede: semestrial, autoritdtile $i
instituliile publice vor analiza activitatea proprie de solulionare a petiliilor pe baza unui
raport. in acest sens, compartimentul RelaJii cu publicul gi Secretariat din cadrul Primariei
Motaieni a intocmit orezentul raoort:

in perioada Ianuarie-Decembrie 2019 s-a inregistrat un numdr de 21 petilii, din care,
la data intocmirii prezentr.rlui raport:

- 2l solutionate (in sensul ca a fost trimis raspunsul catre petenti).

Toate petitiile sunt inregistrate intr-un registru special, la compartimentul R.U-
Secretariat, Relatii cu publicul, solutionarea acestora fiind de competenta compartimentelor
specifice, cu atributii in domeniu.

Modalitatea prin care cetatenii s-au adresat serviciilor de specialitate din cadrul
Primariei Motaieni a fost :in scris si prin intermediul postei electronice.

in privinla modului de solu{ionare a acestora, situalia se prezintd astfel:
- 4 petitii (2P, 3P,9P, 18P ) au necesitat deplasarea comisiei din cadrul

compartimentelor de specialitate ale primariei pentru constatarea celor
sesizate de petent, intocmirea procesului verbal pe baza caruia a fost
redactat raspunsul si semnarea acestuia de legalitate de catre persoana
competenta desemnata prin Dispozitia primarului nr.409 din 01.07.2008.

Raspunsurile la petitiile 2P,3P,9P au fost date in termenul legal,
conform legislatiei in vigoare, la petitia nr.18 P , raspunsul a fost dat peste
termenul legal, in acest sens intocmindu-se referatul nr.58l8/15.11.2019, de
catre comDartimentul RU-Relatii cu oublicul-Se cretariat.



I petitie ,respectiv 9P, a fost transmisa spre solutionare Directiei de Sanatate
Publica Dambovita, neintrand in sfera noastra de competenta.

6 petitii au intrat in sfera de competenta a institutiei noastre, comunicate de
alte institutii , in vederea solutionarii (12P , l3P, 14P , l5P , l6p ):) Secretariatul General al Guvemului si Administratia prezedentiala

prin Consiliul judetean Dambovita si Institutia prefectului Dambovita,
au transmis institutiei noastre spre solutionare petitia domnului
Chivoiu Vasile -prin care reclama faptul ca in urma asfaltarii strazii
Chivoiesti, carosabilul a fost inaltat cu 30 de cm, fata de starea initiala
si din acest motiv accesul cu un mijloc de transport facandu-se
ingreunat (petitiile 12 P si 13 P). Pentru solutionarea acestor petitii au
fost solicitate puncte de vedere , proiectantului, constructorului si
dirigintelui de santier si a fost trimis raspunsul in termenul legal
institutiilor interesate si petentului.

) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice si Institutia
Prefectului Dambovita, au transmis institutiei noastre spre solutionare
petitia domnului Voicu Florentin - George prin care reclama faptul ca
in urma demararii lucrarilor pentru obiectivul ,, Alimentare cu apa sat
Cucuteni", firm4 care executa lucrarea a inceput sa sape bucati de
santuri pentru introducerea conductelor, pe care nu le frnalizeaza si
acest lucru dureaza de 3 luni, astfel incat pe strada Nutesti nu se mai
poate circula cu autoturismele. (petitiile 14P si l6 p). pentru
solutionarea acestor petitii au fost solicitate puncte de vedere ,
proiectantului, constructorului si a fost trimis raspunsul in termenul
legal institutiilor interesate si petentului.

) Directia de Sanatate Publica Dambovita transmite spre solutionare
petitia doamnei Preda Florina, care a mai fost depusa si la primaria
Motaieni sub numarul 9 P din data de 14.08.2019 de petenta sus-
mentionata. Raspunsul a fost trimis in termenul legal institutiei
interesate si petentului. ( Petitia 15 P)

I petitie, respectiv 17 P, transmisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, a fost clasata , avand acelasi obiect ca petitia 14 p,
transmisa de aceeisi institutie.

Principalele probleme ridicate au vizat:

--Solicitare privind prelungire retea distributie apa si pe str. comorii din satul
Cucuteni. ( petitia lP)

--Sesizari privind cainii comunitari ( petitia 19 p si 20 p)

- Probleme cu vecinii-( petitiile 2P, 3P,6P, 9p, 15p, 18p) ) semnaland aspecte
referitoare la apa uzata menajera care se revarsa de pe o proprietate pe alta,
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dirij area scurgerii apelor pluviale de pe o proprietate pe alta, majoritatea cazurilor
neintrand in competenta de solutionare a institutiei noastre.

--o solicitare de amenaj are de catre Primaria Motaieni, a santului de scurgere a
apelor pluviale din dreptul unei proprietati de pe strada Baia ,petentul motivand ca

nu poate face singur acest lucru deoarece nu dispune de utilaj e mecanizate,

singurele in masura sa sape acest sant.(petitia nr.4P)

-o petitie prin care se solicita sa se comunice cine a fost pus in posesie pe un teren
in suprafata de 1,00 ha, pe care petentul il considera ca i-ar fi apartinut.( petitia
sP)

--o solicitare de montare a unui bec pe un stalp de iluminat public de pe str.Plai din
Cucuteni.(petitia nr.7P)

--o solicitare de asanare a unei fantani din satul Cucuteni ( petitia nr.8P)
--reclamatii in legatura cu afectarea drumurilor sau diverse alte probleme ca urnare

a executarii lucrarilor la obiectivele de investitii ,, Alimentare cu apa sat

Cucuteni" si Asfaltare str. Chivoiesti " (10P, llP. l2P , l3P,l4P ,l6P,l7P )
--o solicitare de pietruire a sffazii Furtunescu.( petitia 21P)

Concluzion6nd, se poate afirma cd cetdlenii care si-au exprimat dreptul de
petilionare in condiliile legii, fara a fi restrictionati in vreun fel, au beneficiat din partea

autoritdlii publice locale prin compartimentele de specialitate de consultanta, indrumare si
celeritate in rezolvarea problemelor semnalate.
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