
petiții și scrisori

Ordonanța nr. 27 din 2002 reglementează soluționarea petițiilor la nivelul 
instituțiilor publice. Prin petiție se înțelege „cererea, reclamația, sesizarea sau 
propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație 
legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale, serviciilor 
publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din 
unitățile administrativ-teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale de 
interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare 
autorități și instituții publice.” 

Petiția trebuie să conțină datele de identificare ale petiționarului. În caz contrar, 
aceasta nu va fi luată în considerare. Termenul de răspuns este de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistrării petiției. Dacă răspunsul necesită mai multă 
documentare, instituțiile pot prelungi termenul de răspuns cu cel mult 15 zile.

Sfaturi utile:
Scrisorile/petiţiile pot fi însoțite de liste de semnături. Acest lucru nu este 
obligatoriu, dar poate crește impactul petiției.
Păstrează un mesaj simplu și la obiect care să conțină date relevante!
Scrisorile/petițiile pot fi trimise prin poștă, prin fax și/sau prin email. 
Cere număr de înregistrare (pe email, la telefon sau la registratură) pentru 
fiecare petiție depusă!



Către: Primăria Sectorului 2
30 ianuarie 2014

În atenția: Primar Neculai Onțanu
În atenția: Viceprimar Mugur Mihai Toader
În atenția: Arhitect Șef Dalia Stegaruș

Stimată doamnă, stimați domni,

Grupul „Luptăm pentru Aleea Lungulețu” format din trei Asociații de Proprietari și 
peste 1500 de cetățeni care locuiesc în zona Aleea Lungulețu și strada Medic 
Zlătescu, vă solicită de îndată oprirea construirii clădirii de 8 etaje din Intrarea 
Sergent Dumitru Dardiac nr. 5, Sector 2, cu Autorizația de construire nr. 
1049/52D/14.11.2014 și anularea autorizației de construire cu nr. 1049/52/14.11.2014 
și a actelor care stau la baza construirii clădirii de 8 etaje.

Cetățenii nu își doresc construirea clădirii, pentru că va crește traficul în zona deja 
supraaglomerată, spațiul verde va fi defrișat, blocurile din jur, construite în anul 
1963 și care au deja o rezistență precară, vor fi puse în pericol și vor fi apartamente 
care nu vor mai avea soare niciodată. De asemenea, clădirea nu respectă prevederile 
legale în vigoare: distanța între blocuri, spațiul de acces, adăpost de urgență etc. 

Cetățenii nu au fost consultați cu privire la proiect și astfel se încalcă prevederile ce 
țin de consultarea rezidenților înainte de emiterea autorizației de construire și a 
Planului Urbanistic de Detaliu aferent acesteia (H.G.1213 din 2006 privind stabilirea 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte 
publice și private).

Astfel că, vă solicităm dumneavoastră, domnule Primar Neculai Ontanu, domnule 
Viceprimar Mugur Mihai Toader, doamnă Arhitect Șef Dalia Stegaruș să:

1. Opriți de îndată construcția clădirii de 8 etaje din zona mai sus menționată cu nr. 
autorizație 1049/52 D din 14.11.2014
2. Sancționarea celor responsabili de emiterea autorizației de construire în condițiile 
în care proiectul nu respectă legislația și regulamentele în vigoare.
3. Anularea actelor care stau la baza construcției.

Ne puteți contacta la:
nume persoană/nume grup sau organizație/telefon/adresa email/adresă fizică

Cu stimă,
Grupul civic „Luptăm pentru Aleea Lungulețu”m
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