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Se aprobă,
PREŞEDINTE
DUMITRU BUZATU

RAPORT
privind soluţionarea petiţiilor primite în semestrul I 2020
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 2020, un
număr de 55 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 2020, a condus la clasificarea acestora după următoarele criterii:
1. După modul de adresabilitate: 55
- adresate direct de petenţi: 50
- adresate prin intermediul altor instituţii: Instituția prefectului – Județul Vaslui,
Uniunea Națională a Barourilor din România – Baroul Vaslui: 5
2. După problematica abordată: 55
- solicitări de ajutoare financiare şi materiale: 4
- solicitări privind acordarea de locuințe sociale: 2
- solicitări privind reintegrarea copiilor în familia naturală: 1
- reclamații privind recalcularea pensiei: 1
- reclamaţii privind starea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea
autorităţilor locale în remedierea acestora: 1
- solicitări privind reabilitarea și modernizarea drumurilor: 3
- reclamații privind serviciile de transport: 10
- alte domenii: 33
3. După modul de rezolvare: 55
- rezolvate direct: 24
- trimise spre rezolvare altor autorităţi şi instituţii publice competente: 26
- aflate în curs de soluţionare: 5
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 – Serviciul regim
permise și înmatriculări, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Serviciul Județean de Ambulanță
Vaslui, Primăria municipiului Vaslui, Primăria municipiului Bârlad, Primăria comunei
Zăpodeni, Primăria comunei Zorleni, Primăria comunei Șuletea, Primăria comunei Solești,
Primăria comunei Roșiești, Primăria comunei Vulturești, Primăria comunei Ivănești, Primăria
comunei Tăcuta, Primăria comunei Ștefan cel Mare și Primăria comunei Băcești.
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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 2020, 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 2020, 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.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia Administraţie Publică
Șef Serviciu
Mihaela Dragomir

Întocmit,
Șef birou Andronic Marilena
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