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APROB,  

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

 

 

RAPORT 

privind activitatea de soluționare a petițiilor pe anul 2021 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 14 din O.G. nr. 27/2002 privind Reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, care precizează că semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea 

proprie de soluționare a petițiilor, în anul 2021, situația se prezintă astfel: 

- conform prevederilor legislative există un registru de evidență al petițiilor; 

- au fost înregistrate un număr de 18 petiții, din care: 11 din partea cetățenilor, 1 din partea 

Asociatia Let`s Do It, 1 din partea Direcției de Sănătate Publică Prahova, 1 din partea Consiliul 

Judetean Prahova, 1 din partea Gărzii Naționale de Mediu, 3 din partea Instituției Prefectului 

Prahova; 

- persoana responsabilă de activitatea de primire, înregistrare, rezolvare a petițiilor, 

expedierea răspunsurilor către petiționari, clasarea, arhivarea petițiilor la nivelul Primăriei Comunei 

Bărcănești, activitate reglementată de O.G. nr. 27/2002 privind Reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor aprobata prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

este insp. Trușcă Alina. 

Referitor la obiectul petițiilor, situația se prezintă astfel: 

- Petiția nr. 1/25.02.2021 din partea Direcției de Sănătate Publică Prahova, cu privire la 

sesizarea făcută de Dl. Cosma Constantin, care o reclamă pe vecina din spatele casei. Petiția a fost 

soluționată în termenul legal, înaintând răspunsul Direcției de Sănătate Publică Prahova și Dl. 

Cosma Constantin. 

- Petiția nr. 2/07.04.2021 din partea Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean 

Prahova, ne aduce la cunoștință aceleași aspecte sesizate de Dl. Bardea Marian, referitoare la 

deșeurile abandonate pe terenul proprietate din com. Bărcănești, sat Tătărani, T15, Cc 730/3. Petiția 

a fost soluționată în termenul legal, înaintând răspunsul catre Garda Națională de Mediu – 

Comisariatul Județean Prahova si catre Dl. Bardea Marian. 

- Petiția nr. 3/07.04.2021 din partea Dna. Iosifescu Mariana din com. Bărcăneşti, sat Tătărani, 

str. Lalelelor, nr. 14, jud. Prahova, prin care solicita lămuriri cu privire la somaţia nr. 

11414/01.04.2021 pentru efectuarea de lucrări de întreţinere/îngrijire a terenului/clădirii situate în 

com. Bărcăneşti, sat Tătărani, str. Rozelor, nr. 27. Petiția a fost soluționată în termenul legal, 

înaintând răspunsul Dnei. Iosifescu Mariana. 
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- Petiția nr. 4/15.04.2021 din partea Instituției Prefectului – județ Prahova, prin care ni se 

solicită verificarea unor aspecte legate de acordarea ajutorului social reclamate de către Dnei. 

Răducanu Dumitra din sat Bărcănești, str. Garofițelor, nr. 22. Petiția a fost soluționată în termenul 

legal, înaintând răspunsul către Instituției Prefectului – județ Prahova  și Dnei. Răducanu Dumitra. 

- Petiția nr. 5/19.04.2021 din partea Dnei. Georgeta Gheorghe, care solicită informații cu 

privire la stadiul unor lucrări de extindere a conductei de gaze naturale. Petiția a fost soluționată în 

termenul legal, înaintând răspunsul către Dna. Georgeta Gheorghe. 

- Petiția nr. 6/23.04.2021 din partea Dl. Cosma Constantin, solicită lămuri cu privire la adresa 

primită nr. 10724/19.04.2021. Petiția a fost soluționată în termenul legal, înaintând răspunsul către 

Dl. Cosma Constantin. 

- Petiția nr. 7/23.04.2021 din partea Dl. Cosma Constantin, prin care sesizează Primăria 

Bărcănești, jud. Prahova pentru executarea de lucrări de construcție ilegale de către vecini, respectiv 

fam. Niculcea. Petiția a fost soluționată în termenul legal, înaintând Dl. Cosma Constantin 

răspunsul. 

- Petiția nr. 8/26.04.2021 din partea Asociație Lets Do It, prin care ne aduce la cunoștință 

depozitarea unor cantități de deșeuri depozitate nelegal. Petiția a fost soluționată în termenul legal, 

înaintând Asociație Lets Do It răspunsul. 

- Petiția nr. 9/29.04.2021 din partea Instituției Prefectului – județ Prahova prin care ne 

transmite spre competentă soluționare, petiția formulată de către Dl. Maicănescu Gheorghe prin 

care sunt sesizate aspecte privind acordarea pachetelor care sunt distribuite prin Programul 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD. Petiția a fost soluționată în termenul 

legal, înaintând Instituției Prefectului – județ Prahova răspunsul cât și Dl. Maicănescu Gheorghe. 

-  Petiția nr. 10/04.06.2021 din partea Consiliul Județean Prahova, prin care ne-a fost 

transmisă spre soluționare petiția Dnei. Camelia Bălan solicită racordarea pe str. Crăciunițelor, la 

rețeaua de gaze naturale și refacerea părții carosabile a străzii. Petiția a fost soluționată în termenul 

legal, înaintând Consiliul Județean Prahova răspunsul cât și Dnei. Camelia Bălan. 

- Petiția nr. 11/07.07.2021 din partea Dnei. Camelia Bălan, prin care ne aduce la cunoștință 

reabilitarea și modernizarea str. Crăciunițelor. Petiția a fost soluționată în termenul legal, înaintând 

Dnei. Camelia Bălan răspunsul. 

- Petiția nr. 12/07.07.2021 din partea Dnei. Camelia Bălan, prin care sesizează creșterea 

ambroziei și altor plante alergene pe un teren necultivat. Petiția a fost soluționată în termenul legal, 

înaintând Dnei. Camelia Bălan răspunsul. 

- Petiția nr. 13/12.07.2021 din partea Instituției Prefectului – județ Prahova prin care ne 

transmite spre competentă soluționare, petiția formulată de către Dna. Matei Ecaterina prin care își 

manifestă nemulțumirea legată de modul de punere în posesie. Petiția a fost soluționată în termenul 

legal, înaintând Instituției Prefectului – județ Prahova răspunsul cât și Dnei. Matei Ecaterina. 

- Petiția nr. 14/12.07.2021 din partea Dnei. Matei Ecaterina prin care își manifestă 

nemulțumirea legată de modul de punere în posesie. Petiția a fost soluționată în termenul legal, 

înaintând răspunsul Dnei. Matei Ecaterina. 

- Petiția nr. 15/09.08.2021 din partea Dnei. Stroe Smaranda prin care își manifestă 

nemulțumirea legată de modul de punere în posesie. Petiția a fost soluționată în termenul legal, 

înaintând răspunsul Dnei. Stroe Smaranda. 

- Petiția nr. 16/27.08.2021 din partea Dnei. Popescu Florentina în numele locatarilor blocului 
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A5 Bărcănești prin care sesizează nemulțumirea legată de deșeurile ce sunt aruncate de muncitorii 

care coboară din masinile care îi transportă la și de la locul de muncă. Petiția a fost soluționată în 

termenul legal, înaintând răspunsul Dnei. Popescu Florentina în numele locatarilor blocului A5 

Bărcănești. 

- Petiția nr. 17/01.09.2021 din partea Dnei. Pandelea Vasilica prin care își manifestă 

nemulțumirea legată de lucrările pe care le face vecinul său Raus Victor, lucrări ce ii deteriorează 

imobilul. Petiția a fost soluționată în termenul legal, înaintând răspunsul Dnei. Pandelea Vasilica. 

- Petiția nr. 18/11.11.2021 din partea Dnei. Camelia Bălan, prin care ne aduce la cunoștință 

reabilitarea și modernizarea str. Crăciunițelor. Petiția a fost soluționată în termenul legal, înaintând 

Dnei. Camelia Bălan răspunsul. 

Precizez că au fost respectate normele legale în domeniu, atât în ceea ce privește primirea, 

înregistrarea și urmărirea rezolvării petițiilor căt și încadrarea în termenele prevăzute de lege și 

expedierea răspunsurilor către petiționari. 

Apreciez că activitatea sa desfășurat în bune condiții, neexistând reclamații sau contestații. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Responsabil activitate soluționare petiții, 

Insp. Alina Trușcă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


