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 09.12.2020 

DECIZIA nr. 9.3  

 

„Cu privire la petiţiile cetăţenilor 

sosite în adresa primăriei orașului Leova 

în perioada anului 2020” 

 

 

         În conformitate cu prevederile art.14, alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în temeiul Legii R.Moldova 

nr.190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, prevederile HG RM nr.208 

din 31.03.1995 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de 

secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, 

adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii 

Moldova”, Consiliul orăşenesc Leova examinînd raportul cu privire la petiţiile 

cetăţenilor sosite în adresa primăriei or.Leova în perioada anului 2020 a constatat 

următoarele: cetăţenii sînt în drept să se adreseze organelor de stat cu petiţii în 

scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime, soluţionării 

problemelor ce apar în viaţa cotidiană.  

Primăria orașului Leova, aparatul primăriei, în conformitate cu 

Nomenclatorul dosarelor în primărie, duce evidenţa cererilor parvenite şi 

întreprinde măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor legislaţiei, prin examinarea 

şi rezolvarea tuturor problemelor înaintate de cetăţeni şi înştiinţarea acestora 

despre rezultatele examinării. 

         În perioada anului 2020 în adresa primăriei au parvenit 287  cereri în scris pe 

diverse probleme. Din cele 287 cereri, 10 – cu privire la repartizarea loturilor 

pentru construcţia caselor de locuit; 7 – privind procurarea terenurilor /arendarea 

unui lot de teren ; 2- privind arendarea unor încăperi pentru desfasurarea 

activitatilor de antreprenoriat; 13 – privind tăierea arborilor; 61 – privind 

construcţia, demolarea, reconstrucţia, schimbarea destinaţiei diferitor obiecte, case 

de locuit ş.a.; 2 – privind acordarea ajutorului material; 2 – privind asigurarea cu 

spaţiu locativ, efectuarea modificărilor în ordinul de repartiţie, includerea în rîndul 

celor ce necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 12 – privind procurarea lotului 

de teren lîngă casă; 17 – plîngeri; 3 – cereri p/u modificarea deciziei; 2 – privind 

iluminarea stradala;  156 – pe diverse probleme, . În soluţionarea cererilor 



parvenite sunt implicate după caz – Inspectoratul de poliție Leova, S.A „Apă-

Canal” Leova, Î.M „Salubr-Leova”, Agenția Servicii Publice Leova, CSP Leova, 

ş.a. instituţii. Au fost depuse 99 - notificări privind inițierea activității de comerț, 

12-suspendarea și 17- încetarea activității de comerț pentru funcţionarea punctelor 

comerciale şi de prestări servicii din oraş. 

Reieşind din cele expuse 

Consiliul orăşenesc Leova a   D E C I S: 

 

        1.Se ia act de informaţia cu privire la petiţiile cetăţenilor adresate primăriei 

Leova în anul 2020. 

        2. Se pune în sarcina primăriei, conducătorilor instituţiior, organizaţiilor din 

teritoriul primăriei să întreprindă măsurile necesare în vederea soluţionării petiţiilor 

cererilor adresate, petrecerea audienţelor cetăţenilor în zilele şi orele stabilite în 

legislaţia în vigoare. 

         3. Se pune în sarcina serviciului relaţii cu publicul regulat să informeze 

conducerea primăriei despre mersul examinării petiţiilor parvenite în adresa 

primăriei. 

        4. Executarea prezentei decizii se pune pe seama specialistului relaţii cu 

publicul. 

        5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului orașului 

Leova .  

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                 

           ”Contrasemnat ” 

SECRETARUL CONSILIULUI                                          G. ŞCEDROVA 

 

 
   


