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RAPORT 

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate 

în semestrul II al anului 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, „cetăţenii au 

dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate în numele 

semnatarilor” iar „autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele 

şi în condiţiile stabilite potrivit legii”. 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor, reglementată de Ordonanța Guvernului 

nr. 27/2002, a fost monitorizată de către inspectorul de Relații cu Publicul, Dinu 

Elena-Alina, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

În baza art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, semestrial, autorităţile şi 

instituţiile publice analizează activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza 

raportului întocmit de compartimentul Relații cu Publicul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 extinde înţelesul noţiunii de petiţie în cadrul 

art. 2 după cum urmează: „În sensul prezentei ordonanţe, 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, serviciilor publice 

descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi 

societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi 

regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.” 

Termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 pentru soluţionarea 

petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării petiției (art. 8), cu posibilitatea 

prelungirii cu cel mult încă 15 zile în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie 

necesită o cercetare mai amănunţită, iar în domeniul energiei și gazelor naturale, 

termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a 

petentului (art. 9). 

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 

petiționarului nu se iau în considerare și se clasează (art. 7). 
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Referitor la petiția formulată în semestrul I al anului 2022, ianuarie-iunie 

(inclusiv) rămasă nesoluționată  în perioada de raportare, aceasta a fost soluționată în 

semestrul II al anului 2022.    

În perioada iulie-decembrie (inclusiv) 2022 s-a înregistrat un număr de 75 de 

petiţii.  

Cele 75 de petiții au fost transmise după cum urmează: 1 petiție a fost primită 

prin poștă, 12 au parvenit prin poșta electronică (e-mail), 19 transmise online prin 

platforma electronică ,,Regista” și 43 petiții au fost depuse de cetățeni direct la 

compartimentul Relații cu Publicul.   

Din totalul petițiilor înregistrate în perioada de raportare, 1 petiție a fost greșit 

îndreptată, iar celelalte 74 rămase spre soluţionare au fost înaintate către dl 

Viceprimar (27 sesizări),  și către compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei oraşului Boldeşti-Scăeni  după cum urmează:   

• Arhitect Șef –26 sesizări; 

• Poliţia Locală – 5 sesizări;  

• Inspector Mediu – 13 sesizări; 

• Serviciul Patrimoniu Local – 2 sesizări; 

• Administrație: 1 sesizare. 

 

 Petiția greșit îndreptată a fost trimisă spre soluționare societății S.C. Gerom 

Trans S.R.L. și Consiliului Județean Prahova, care au ca atribuții rezolvarea celor 

sesizate.  

 

 Sesizările (74) au fost soluționate, având la bază colaborarea dintre Primăria 

oraşului Boldeşti-Scăeni cu: S.C. Nicons S.R.L., Societatea Cooperativă de Consum 

Boldești-Scăeni, Asocierea S.C. Heremy Animal Med S.R.L. și C.M.V. Dr. Herescu 

Emilia, S.C. Cookies S.R.L., Direcția de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova, Oficiul Național al Registrului Comerțului, S.C. Binar 

Speed Exclusive S.R.L., Transgaz S.A., Consiliul Județean Prahova, Instituția 

Prefectului județul Prahova, Inspectoratul Județean în Construcții Prahova, S.C. Rosal 

Grup S.A., S.C. Eco-Ferm S.R.L, S.C. Electrica Furnizare S.A., Sigab Energy Line 

S.R.L.., Rcs&Rds, Garda Națională de Mediu. 

 

                                       

Principalele probleme ridicate au avut ca obiect: 

 

• Gropile formate în urma lucrărilor de canalizare; 

• Probleme cauzate de vecini (zgomot, mizerie, umbră, miros neplăcut, 

tulburare de posesie, injurii); 

• Probleme cauzate de canalizarea restaurantului ,,Intim”; 
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• Probleme create de vegetație (bălării, buruiana ambrozia); 

• Depozitarea neadecvată a deșeurilor;  

• Probleme create de animalele vecinilor: miros neplăcut, tulburarea 

liniștii; 

• Construcții edificate cu încălcarea prevederilor legale; 

• Probleme create de câinii fără stăpân; 

• Probleme create de zgomotul produs de motoarele de aer condiționat 

folosite la laboratorul cofetăriei; 

• Lipsă relantisor pe str. Victoriei; 

• Lipsă canalizare pluvială și menajeră pe str. Rezervorului; 

• Probleme create de taximetriștii care staționează pe Intrarea Pieții; 

• Reclamații referitoare la activitatea tip after-school SMART KIDS 

SERV S.R,L.; 

• Nerespectarea hotarului între vecini; 

• Parcare amenajată fără autorizație de construire; 

• Reclamații privind blocarea drumului de acces la proprietate; 

• Nemulțumiri legate de schimbarea denumirii str. Intrarea Pădurii; 

• Lipsa locurilor de parcare pe Intrarea Pieții și str. Petroliștilor; 

• Solicitare clarificare declarare fosă septică, conform H.G. 

714/27.05.2022; 

• Circulația cu viteză a autoturismelor pe str. Liliacului și str. Zorelelor; 

• Lipsă șanț colectare ape pluviale tip rigolă pe str. Victoriei; 

• Pășunatul animalelor pe terenurile care nu sunt concesionate; 

• Probleme create de mirosul puternic de dejecții animaliere de la S.C. 

Eco-Ferm S.R.L.; 

• Probleme create de stâlpii de iluminat public din lemn de pe str. 

Pieptișului și str. Erou Sergent Bălănescu din Seciu; 

• Reclamație privind ocuparea abuzivă a unui teren; 

• Solicitare marcare drum în Seciu. 

 

 

Nu s-au avut în vedere solicitările verbale formulate direct în audienţe de către 

persoane care nu au întocmit petiţii scrise. 

 Multe din petiţii au avut ca obiect neînţelegeri între vecini invocându-se 

disconfort datorat modului în care înţeleg să convieţuiască (zgomot, miros neplăcut, 

tulburare de posesie) pentru rezolvarea cărora personalul de specialitate a recurs la 

discuţii cu persoanele implicate şi la stabilirea măsurilor necesare.     
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În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Primăriei oraşului 

Boldeşti-Scăeni, persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile 

şi autorităţile competente. 

 Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de 

petiţionare în condiţiile legii, beneficiind de consultanță din partea autorităţii publice 

locale, prin compartimentele de specialitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Dinu Elena-Alina, inspector Relații cu Publicul 


