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  Se aprobă, 

Direcția Administrație Publică                                                         PREŞEDINTE    
Biroul Relaţii cu Publicul şi Consilierii,          DUMITRU BUZATU 
Relații Mass-Media, Informare Cetățeni                                                             
Nr. 9488 din 02.07.2021 
                                 
                                    

R A P O R T 
privind soluţionarea petiţiilor primite în semestrul I 2021 

 
 Potrivit art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată de Legea nr. 233/2002, autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a analiza semestrial activitatea proprie de soluţionare a 
petiţiilor pe baza unui raport. Biroul Relaţii cu Publicul şi Consilierii, Relații Mass-Media, 
Informare Cetățeni a întocmit prezentul raport, pe care îl supune spre analiză şi aprobare. 

Astfel, la Consiliul Judeţean Vaslui au fost înregistrate în semestrul I 2021, un 
număr de 87 de petiţii care au fost rezolvate direct de compartimentele de specialitate sau 
au fost trimise spre rezolvare altor autorităţi şi instituţii publice competente. 

Analiza petiţiilor înregistrate la Consiliul Judeţean Vaslui în primul semestru al 
anului 2021, a condus la clasificarea acestora după următoarele criterii: 

1. După modul de adresabilitate: 87 
- adresate direct de petenţi: 71 
- adresate prin intermediul altor instituţii: Administrația Prezidențială – 

Compartimentul Probleme Cetățenești, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 
Instituția Prefectului – Județul Vaslui, Episcopia Hușilor, Primăria comunei Laza, Cabinet 
parlamentar Botez-Mihai-Cătălin, Cabinet avocat Zăpodeanu Liliana, Grupul de presă Cvintet 
Tera: 16 

2. După problematica abordată: 87 
- solicitări de ajutoare financiare şi materiale: 3 
- solicitări privind acordarea de locuințe sociale: 3  
- solicitări privind racordarea la rețeaua de energie electrică: 1 
- solicitări privind racordarea la rețeaua de apă: 1 
- solicitări privind reintegrarea copiilor în familia naturală: 2  
- solicitări privind încadrarea într-un loc de muncă:  2 
- solicitări privind încadrarea/reîncadrarea în gradul de handicap: 2 
- solicitări privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Vaslui: 1 
- solicitări privind reabilitarea și modernizarea drumurilor: 12 
- reclamaţii privind starea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea 

autorităţilor locale în remedierea acestora: 9 
- reclamații privind serviciile de transport: 1 
- alte domenii: 50 
3. După modul de rezolvare: 87 
- rezolvate direct: 43 
- trimise spre rezolvare altor autorităţi şi instituţii publice competente: 42 
- aflate în curs de soluţionare: 2 
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Astfel, petiţiile a căror probleme nu s-au înscris în aria de competenţă a Consiliului 
Judeţean Vaslui au fost înaintate spre competentă soluţionare altor autorităţi şi instituţii 
publice, după caz, şi anume: Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Societatea Aquavas S.A. Vaslui, Societatea 
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, Direcția de Sănătate Publică Vaslui, Spitalul Județean 
de Urgență Vaslui, Primăria municipiului Vaslui, Primăria municipiului Huși, Primăria 
municipiului Bârlad, Oficiul Poștal Vaslui, Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, 
Primăria comunei Todirești, Primăria comunei Dumești, Primăria comunei Zăpodeni, Primăria 
comunei Alexandru Vlahuță, Primăria comunei Duda-Epureni, Primăria comunei Cozmești, 
Primăria comunei Voinești, Primăria comunei Berezeni, Primăria comunei Ibănești, Primăria 
comunei Solești și Primăria comunei Bălteni. 

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, răspunsul la 
petiţii a fost întocmit şi expediat în termen de 5 zile pentru cele care nu au intrat în aria de 
competenţă a Consiliului Judeţean Vaslui, şi în termen de 30 de zile, atunci când răspunsul a 
fost de competenţa direcţiilor din aparatul propriu de specialitate. 

În ce priveşte petiţiile la care s-a răspuns direct prin instituţia noastră, acestea au 
fost repartizate şi soluţionate conform rezoluţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, de 
către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. 

Analizând activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I 2021, s-au constatat 
următoarele:  

- au fost respectate normele legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, 
înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât şi încadrarea în termenele prevăzute de 
lege şi expedierea răspunsurilor către petiţionari; 

- a existat o bună colaborare între Consiliul Judeţean Vaslui şi celelalte instituţii 
publice, ceea ce a facilitat găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor ce fac obiectul 
petiţiilor; 

- nu s-au înregistrat cazuri de primire directă a petiţiilor de la cetăţeni, şi nici 
intervenţii sau stăruinţe pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal. 

Referitor la primirea cetăţenilor în audienţă în semestrul I 2021, de către 
preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Vaslui s-a constatat că, în cazul în care 
problemele semnalate nu au fost de competenţa Consiliului Judeţean Vaslui, aceştia au fost 
îndrumaţi către instituţiile abilitate să le rezolve problemele. 

În concluzie, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în 
condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene de îndrumare, consiliere şi 
celeritate în soluţionarea problemelor ridicate. 
 
 
 
 
 

              
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Dragomir Mihaela Director executiv  02.07.2021  
Verificat - - -  
Întocmit 2 ex.– Andronic Marilena Șef birou 02.07.2021  
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