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RAPORT
privind solutionarea cererilor, reclamatiilor,
sesizarilor cetatenilor pe semestrul II al anului 2

In conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.27
solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002, respectiv a
semestrial autoritatilor si institutiilor publice li se impune a analiza aceasta activitate.
In sprijinul cetatenilor este si Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatiile
prin care orice persoana are dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public iar
revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice.
Primaria comunei Pastraveni asigura accesul la informatiile de interes public din ofici
normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului local, aparatul de spe
serviciile publice, hotarari ale Consiliului local, dispozitii ale Primarului, programul de aud
informatii de interes public sunt afisate la loc vizibil la panoul stradal cat si publicate pe siteReferitor la petitiile cetatenilor, va informam ca, in semestrul II al anului 2019 s-au p
comune cat si de la organizatii legal constituite cu diferite probleme solicitand a se solutiona
1. - privind aplicarea legilor fondului funciar, s-a adresat cu cerere un cetatean, ce a
in vederea reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, aceasta a fos
termenul legal i s-a comunicat raspunsul petitionarului in drept;
- privind litigiile dintre cetateni, ce se afla pe rolul instantei cu respectarea O.G. nr.33
certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice locale, primaria elibereaza la ce
perioada colectivizarii si dupa cererile C.A.P. din perioada 1950 – 1962 cat si registre
solicitate si solutionate un numar de 4 cereri, 4 copii dupa plan de parcelare, 6 copii dupa An
1 copie dupa un certificat de mostenitor, aflate in arhiva institutiei noastre.
- privind eliberarea titlurilor de proprietate, va informam ca in semestrul II 2019
emiterii titlurilor de proprietate, 4 documentatii pentru modificare pe cale administrativa a t
pentru eliberari duplicate titlu de proprietate.
2. - in ceea ce priveste aplicarea Legii nr. 17/2014 – privind unele masuri de reglem
agricole situate in extravilan si a normelor metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul c
nr. 740 /2014, in semestrul II 2019 s-au inregistrat 2 oferte de vanzare teren situat in extravila
3. - in semestrul II - 2019 s-au inregistrat un numar de 35 contracte de arenda.
4. - privind eliberarea de adeverinte ce atesta date din registrele agricole curente
din judet, va informam ca s-au eliberat in total un numar de 768 adeverinte, din care: 109
public comunitar local de evidenta a persoanei Targu-Neamt in vederea stabilirii domiciliul
asigurari de sanatate, 160 adeverinte pentru dosar de ajutor social, 14 adeverinte pentru d
alocatii de sustinerea familiei, 144 adeverinte pentru tichete sociale, 202 adeverinte pen
programul « Bani de liceu », 3 pentru asistenti maternali profesionisti, 12 pentru Institu
conducere si inmatriculare a autovehiculelor Neamt, 4 pentru APA SERV, 2 pentru accesar
APIA si 7 pentru unitati bancare. In semestrul II un numar de 18 cetateni au solicitat si
carnete de comercializare in temeiul Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de regl
agricol.
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s-au inaintat :
186 adrese confirmare amenzi ;
- 116 instiintari plata ;
17 popriri ;
12 decizii impunere ;
- 121 somatii si titluri executorii ;
15 inspectii fiscale.
7. - privind pensionarea unor cetateni ce se incadreaza in normele legale s-au elib
care : 1 adeverinta pentru pensionari CAP si 1 adeverinta pentru pensionari de stat.
8. - pentru dezbaterea succesiunii s-au eliberat un numar de 74 - Anexa 24.
9. - prin Serviciul public de asistenta sociala in semestrul II - 2019 s-au intocmi
anchete sociale pentru atestare si reatestare asistenti maternali profesionisti, 63 anchete s
anchete sociale pentru burse sociale, 1 anchete sociale pentru plasament familial la fa
judecatorie, 5 anchete sociale pentru asistenti personali, 93 anchete sociale pentru dosare de
sociale pentru reactualizarea dosarelor de ajutor social, 8 anchete sociale pentru judecatorie s
si programul “Bani de liceu”.
- pentru beneficiarii de ajutor social s-au eliberat 18 adeverinte, din care: 13 ade
adeverinte pentru « Bani de liceu ».
- s-au intocmit un numar de 31 dosare alocatii de stat pentru copii in baza Legii nr.
completarile ulterioare iar la sfarsitul semestrului II se aflau in plata un numar de 91 dosare
temeiul Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sindemnizatiei lunare pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de un an/doi ani
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Leg
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OU
52/2011 si 5 solicitari pentru acordare stimulent de insertie.
- s-au intocmit un numar de 36 dosare noi de ajutor social in temeiul Legii nr. 416/
modificarile si completarile ulterioare cu respectarea prevederilor HGR nr. 50/2011 pentr

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 iar la sfarsitul semestrul II - 2019 au fost in plata un numa
-In temeiul OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului re
solutionat 22 dosare.
10. - privind activitatea de stare civila, activitate reglementata de prevederile Legii nr. 11
completarile ulterioare cat si de HGR nr. 64/02.03.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire l
de stare civila, in semestrul II al anului 2019, s-au inregistrat :
- 5 acte de nastere (transcriere);
- 8 acte de casatorie;
- 20 acte de deces.
S-au primit de la alte primarii prin Compartimentul stare civila, 79 de mentiuni pentru a fi
exemplarul I, s-au operat la exemplarul I - 79 de mentiuni si au fost comunicate Directiei Ju
exemplarul II si s-au intocmit 29 de mentiuni care au fost inaintate la alte primarii.
La cererea scrisa a cetatenilor s-au eliberat un numar de 23 certificate de nastere, 15 cert
cetatenii fiind sanctionati cu “avertisment verbal” conform prevederilor O.G. nr.2/2001, cu modifica
18 livrete de familie. Nu s-au aplicat amenzi in conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu pri
modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legi
civila, solutionarea cererilor de rectificare a unor rubrici din actele de stare civila, in sensul c
mentiunilor inscrise pe marginea acestora » se face in baza dispozitiei primarului care are in pas
cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor. In
stare civila, s-a eliberat 1 extras de casatorie multilingve si nu s-au eliberat extrase pentru uzul organ
In temeiul prevederilor Legii nr. 202 / 2010 – privind unele masuri pentru accelerarea solutio

