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INFORMARE
privind solutionarea petitiilor inregistrate la Primaria orasului Valenii de Munte in
perioada 01.07.2018-31.12.2018

In temeiul Ordonantei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor in perioada, la Oficiul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei orasului
Valenii de Munte, s-a inregistrat un numar de 8 petitii adresate de catre persoane fizice. Din
cele 8 petitii –una a fost inregistrata la Garda Nationala de Mediu –Serviciul Comisariatul
Judetean Prahova , doua inregistrate la Institutia Prefectului Jud. Prahova, acestea fiind
redirectionate spre rezolvare catre institutia noastra , iar 5 au fost adresate Primariei orasului
Valenii de Munte .
- Garda Nationala de Mediu –Serviciul Comisariatul Judetean Prahova inainteaza
petitia d-lui Ion Constantin Iulian –Str. Vasile A lecsandri , nr. 5A care sesizeaza
disconfortul creat de cainele vecinului – familia Arsenoiu si de nerespectarea regimului de
administrare a curtii de catre domnul Marin Gheorghe (vegetatie pe teren neingrijit ). S-a dat
raspuns scris institutiei cat si petentului .In urma verificarilor efectuate de reprezentanti ai
Serviciului Politia Locala, Serviciul Urbanism si Protectia Mediului la adresele mentionate ,
dl.Marin Liviu a luat masuri de toaletare si de cosire a ierbii, in ceea ce priveste disconfortul
creat de cainele vecinilor , s-a constat ca starea de curatenie este bine intretinuta iar animalul
este ingrijt fiind legat la limita dintre proprietati pe un lant de aproximativ 3 metri . Litigiul
privind delimitarea celor doua proprietati se afla pe rolul instantei de judecata .
- D-nul Ion Constantin – Str. Pajistei nr.5 , Valenii de Munte –sesizeaza faptul
cadomnul Marin Liviu , creaza disconfort in zona cu stana ce o detine si cu cainii care
agreseaza toti vecinii. S-a dat raspuns scris. In urma verificarilor efectuate la dresa mentionata
si a notificarii persoanei sesizate s-a comunicat faptul ca in zona mentionata este ampasata o
microferma , proprietarul acesteia concesionand suprafete de teren de la proprietarii sau
mostenitorii acestora. Sesizarea a fost redirectionata catre Directia Sanitar Veterinara si
Ocolului Silvic Valenii de Munte, institutii abilitate in vederea luarii masurilor legale ce se
impun .
- D-nul Toma Gheorghe –Str.Soarelui, nr.15, Valenii de Munte sesizeaza aspectele
legate de asfaltarea strazii si canalizare. S-a dat raspuns scris. Solicitarea a ramas in atentia

instiutiei, urmand ca aceasta sa fie analizata pentru stabilirea unei solutii optime de
regularizare a apelor pluviale in zona. Referitor la imposibilitatea racordarii la canalizare ,
cotele la care a fost executata aceasta pe str.Soarelui sunt corelate pentru a asigura
functionarea acesteia fata de reteaua existenta in zona si in consecinta nu poate fi executata la
o adancime mai mare decat cea prevazuta in prezent .
- D-na Manta Iustina –B-dul N. Iorga, nr.108, Valenii de Munte sesizeaza faptul ca
vecinul sau d-nul Despan Radu nu a respectat normele legale privind constructia casei, iar apa
se scurge pe proprietatea acesteia. S-a dat raspuns scris .S-a comunicat petentei ca aspectele
sesizate, fac obiectul relatiilor de vecinatate reglmentate de codul civil, acestea se pot rezolva
pe cale amiabila sau prin deschiderea unei actiuni in instanta in acest scop, in conditiile in
care nu exista acordul , intelegerea vecinului pentru rezolvarea situatiei .
- Institutia Prefectului Judetului Prahova inainteaza petitia doamnei Bragau Avrodita
din str. Anton Pann, nr.113, Valenii de Munte care reclama lipsa unui drum de acces in zona
unde domiciliaza. S-a inaintat institutiei raspunsul, care s-a transmis si petentei cu precizarile
ca d-nul Florin Dragomir este proprietar. Primaria se afla in imposibilitatea realizarii
prelungirii strazii Anton Pann, intrucat terenul necesar amenajarii este proprietatea acestuia.
- D-nul Mocescu Florinel – str.Colinei, nr.1, bl.29 B, et.1, ap.4, Ploiesti , proprietar
al terenului din str. Alexandru Vlahuta , nr. 15 –Valenii de Munte , reclama pe fratele sau, dnul Mocescu Constantin care ii foloseste abuziv terenul, ocupandu-i calea de acces si arunand
gunoaie pe acesta. S-a dat raspuns scris, informandu-se petentul ca solutionarea aspectelor
semnalate nu intra in competenta institutiei .
- D-nul Toma Gheorghe –Str.Soarelui, nr.15, Valenii de Munte, semnaleaza
problemele de la intersectia strazii privind apele pluviale care inunda proprietatile. S-a dat
raspuns scris.S-a informat petentul ca amenajarea trotuarelor a fost conditionata de lucrarile
de canaizare. La viitoarea amenajare a partii carosabile cu beton asfaltic se va avea in vedere
ca aceasta sa aiba panta astfel incat sa nu conduca apele pluviale catre proprietatea sa .
- Institutia
Prefectului
Judetului Prahova
inainteaza
petitia domnului
Constantinescu Vasile, domiciliat in B-dul Nicolae Iorga, nr.25, Valenii de Munte, prin care
sesizeaza situatia degradarii zidului de sprijin. S-a dat rspuns scris institutiei cat si petentului .
S-au adus la cunostinta precizarile legate de situatia zidului in urma analizarii tuturor
documentelor aflate in arhiva primariei, a demersurilor necesare in vederea clarificarii
situatiei juridice a zidului de sprijin a terenului aferent si a ,, Districtului C.F.R.” si la O.C.P.I.
Prahova. S-a inaintat copia raspunsului O.C.P.I. Prahova din care nu rezulta date cu privire la
proprietatea imobilului, iar Primaria Valenii de Munte , nu poate investi fonduri publice, la un
obiectiv neinregistrat in domeniul public .
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