BIROUL TERITORIAL BACĂU
CAZURI REZOLVATE 2015

Dosar nr. 140/2015
Obiectul petiției:
Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în legătură cu
nesoluționarea de către Primăria municipiului Bacău, a unei cereri privind eliberarea adeverinței
necesară la E ON, în vederea prelungirii contractului de furnizare a energiei electricere.
Aspectele semnalate au fost examinate în contextul unei posibile încălcări a art. 52 și a art.
47 din Constituție, privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și dreptul la nivel de
trai.
Petenta susţinea că locuiește într-un apartament tip A.N.L. începând din anul 2006, în baza
contractului de închiriere nr. 375574, contract ce a expirat la data de 22 decembrie 2011.
Potrivit celor afirmate de petentă, începând cu anul 2011 a solicitat prelungirea contractului
de închiriere, cu recalcularea chiriei, însă din diferite motive demersurile sale au rămas fără rezultat.
Din examinarea documentelor anexate la petiție a rezultat că în vederea eliberării
adeverinței pentru S.C. E-ON S.A. Moldova, a depus toate documentele solicitate de Primăria
municipiului Bacău prin adresa nr. 92407/2015.
Petenta mai arată că la data de 6 mai 2015, cu prilejul audienței acordate, i s-a comunicat că
cererile sale nu pot fi soluționate întrucât figurează cu o restanță la plata chiriei în sumă de 6100 lei,
deși din Certificatul de atestare fiscală din data de 7 mai 2015 nu rezulta acest lucru.
Petenta arăta că se află într-o situație dificilă având în vedere că este unic întreținător al celor
doi copii minori, tatăl acestora fiind în prezent persoană privată de libertate, deținut în Penitenciarul
Bacău.
Față de situația prezentată de petentă, Biroul Teritorial Bacău s-a adresat Primarului
municipiului Bacău și a solicitat reanalizarea dosarului petentei și posibilitatea de a dispune
soluționarea favorabilă a cererilor formulate de aceasta.
Ca urmare a demersurilor întreprinse, la data de 25 mai 2015, Primăria municipiului Bacău a
eliberat petentei adeverința solicitată.
Dosar nr. 147/2015
Obiectul petiției:
Petentul a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în contextul unei
posibile încălcări a dispozițiilor art. 52 și art. 44 din Constituția României, privind dreptul persoanei
vătămate de o autoritate publică și dreptul de proprietate privată, de către Primăria municipiului
Onești, județul Bacău.
Petentul ne-a sesizat cu privire la disconfortul creat de către persoanele cazate ocazional în
apartamentele de protocol ale Primăriei municipiului Onești, situate în bocul nr. 1, din str. General
Radu R. Rosetti, care în timpul programului de odihnă, începând cu orele 23-24, se manifestă
zgomotos, cu muzică la intensitate maximă, cu uși trântite și comportament total neadecvat.
Conform celor relatate de petent, în vederea soluționării problemelor pe care le întâmpină a
întreprins mai multe demersuri la Primăria municipiului Onești și la Poliția municipiului Onești, însă
demersurile sale au rămas fără rezultat, având parte și în acest an de același comportament din
partea celor cazați în apartamentele de protocol.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Bacău, Primăria municipiului Onești
a comunicat că pentru soluționarea plângerilor petentului au fost luate o serie de măsuri pentru
preîntâmpinarea disconfortului produs de către persoanele care vor fi cazate în apartamentele în
cauză.
Conform celor comunicate, au fost montate amortizoare la ușile din interiorul
apartamentelor aflate în proprietate și au fost reparate sistemele de închidere a ușilor.
Deasemenea, în fiecare apartament s-au afișat extrase din actele normative care
reglementează regulile de conviețuire socială și de păstrare a ordinii publice, fiind instruiți oaspeții în
vederea eliminării disconfortului creat celorlalți proprietari.

Potrivit celor comunicate, în vederea unei colaborări eficiente, petentul a fost rugat să
sesizeze telefonic angajații primăriei responsabili, în vederea luării măsurilor ce se impun în timp util.

Dosar nr. 47/2015
Obiectul petiției:
Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în legătură cu
nesoluționarea de către Serviciul de Stare Civilă din cadrul Primăriei municipiului Bacău a unei cereri
privind rectificarea certificatului de deces al soțului acesteia, cererea fiind înregistrată la data de 9
ianuarie 2015.
Aspectele semnalate au fost examinate în contextul unei posibile încălcări a art. 52 din
Constituție, privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
Petenta relatase că a solicitat rectificarea unei erori în certificatul de deces al soțului,
eroarea constând în scrierea greșită a numelui decedatului, motiv pentru care nu a putut beneficia
de pensia de urmaș, însă până la data de 16 martie 2015 autoritatea sesizată nu a soluționat cererea.
Ca urmare a demersului întreprins de Biroul Teritorial Bacău, Primăria municipiului Bacău a
soluționat favorabil cererea prin emiterea dispoziției nr. 770 din 18 martie 2015, prin care s-a
aprobat rectificarea și s-a întocmit un nou certificat de deces care a fost transmis petentei.

Dosar nr. 77/2015
Obiectul petiției:
Petentul a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în contextul unei
posibile încălcări a dispozițiilor art. 47 și art. 52 din Constituția României, privind dreptul la un nivel
de trai și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
Petentul ne-a sesizat cu privire la faptul că în luna ianuarie 2015 a solicitat Direcției de
Asistență Socială a municipiului Bacău, acordarea alocației de stat pentru copilul nou născut, a
stimulentului de inserție și a alocației de susținere a familiei, însă până la data de 12 martie 2015,
cererile nu au fost soluționate.
Petentul a arătat că din informațiile primite de la Agenția Județeană pentru Prestații și
Inspecție Socială Bacău, pe numele său nu a fost înaintat niciun dosar de către Direcția de Asistență
Socială a municipiului Bacău.
Față de cele sesizate de petent, au fost întreprinse demersuri atât la Direcția de Asistență
Socială din cadrul Primăriei municipiului Bacău, cât și la A.J.P.I.S. Bacău.
Ca urmare a demersurilor întreprinse, Direcția de Asistență Socială a comunicat copii de pe
borderourile de corespondență care au atestat transmiterea către A.J.P.I.S. Bacău a celor trei dosare,
încă din data de 6 februarie 2015.
Prin adresa nr. 6005 din aprilie 2015, A.J.P.I.S. Bacău ne-a comunicat că dosarele petentului
au fost soluționate favorabil.
Conform celor comunicate de A.J.P.I.S Bacău, drepturile bănești vor fi acordate retroactiv
după cum urmează: alocația de stat pentru copilul nou născut începând cu 1 ianuarie 2015,
stimulentul de inserție cu data de 8 decembrie 2014, iar alocația pentru susținerea familiei, începând
cu 1 ianuarie 2015.

Dosar nr. 211/2015
Obiectul petiției:

Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău în contextul unei posibile încălcări a art. 44 și art. 52
din Constituția României, privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică.

Petenta ne relatase că prin cererea înregistrată la Primăria comunei Filipeni, județul Bacău,
sub nr. 502/05.03.2015, a solicitat deschiderea unui rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri,
în baza certificatului de moștenitor nr.9/12.02.2015, eliberat de un notar public.
Conform celor afirmate de petentă, autoritatea locală refuză nejustificat soluționarea cererii.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Bacău, prin adresa
nr.10489/05.01.2014, Primăria comunei Filipeni, județul Bacău, a comunicat că petenta a fost înscrisă
în registrul agricol, volumul 3, poziția 3, sat Filipești, cu toate bunurile cuprinse în certificatul de
moștenitor eliberat de notarul public.
De asemenea, Primăria comunei Filipeni, județul Bacău, a comunicat că petentei i s-a deschis
și rolul fiscal aferent acestor bunuri.

Dosar nr. 142/2015
Obiectul petiției:
Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în legătură cu
nesoluționarea de către Comisia Centrală de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice a
unei contestații înregistrate în urmă cu un an.
Aspectele semnalate au fost examinate în contextul unei posibile încălcări a art. 52 din
Constituție, privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
Petenta a solicitat înscrierea la pensie anticipată parțială, cu luarea în calcul a activității
prestate în grupa a II a de muncă, conform adeverinței emise de angajator și întrucât prin Decizia nr.
219347 din 24 iunie 2014, Casa Județeană de Pensii Bacău i- a respins cererea, a formulat
contestație, pe care a depus-o la Casa Județeană de Pensie Bacău, la data de 21 iulie 2014, fiind
înregistrată sub nr.57858.
Conform celor sesizate de petentă, contestația nu a fost soluționată și nu a primit hotărârea
Comisiei Centrale de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.
Ca a urmare demersurilor Biroului Teritorial Bacău, prin adresa nr. J7697 din 12 august 2015,
Comisia Centrală de Contestații a comunicat că prin Hotărârea nr. 12105 din 3 august 2015, a fost
soluționată contestația formulată de împotriva deciziei de pensionare, menționând totodată că
aceasta i-a fost comunicată la domiciliu prin scrisoare recomandată cu confiramre de primire.

Dosar nr. 196/2015
Obiectul petiției:
Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău al instituției Avocatul Poporului în legătură cu
nepunerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești de către Comisia Locală de aplicare a Legilor
fondului funciar Bacău, aspecte ce au fost examinate în contextul dispozițiilor art. 44 și art. 52 din
Constituție, privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate
publică.
Prin sentința civilă nr. 5684 din 21 iunie 2002, pronunțată de Judecătoria Bacău, s-a dispus
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 1400 mp. pe raza municipiului Bacău pe
numele D. C. autorul petentei.
Propunerea Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Bacău, a fost validată
prin Hotărârea Comisiei Județene Bacău nr. 15536 din 27 aprilie 2012, cu înscrierea în anexa 2b.
Petenta susține că în vederea soluționării dosarului a întreprins mai multe demersuri , însă
până la această dată acestea au rămas fără rezultat, ultimul demers în acest sens fiind cererea nr.
29466 din 26 mai 2015.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Bacău, prin adresa nr. 35499 din 27
august 2015, Primăria municipiului Bacău a comunicat că în ședința Comisiei Locale de Fond Funciar
din 3 august 2015 a fost discutat cazul petentei și s-a dispus întocmirea unei noi documentații, care
să cuprindă noii membri ai comisiei, urmând ca după semnare să fie înaintată Comisiei Județene
Bacău în vedere emiterii titlului de proprietate.
Petenta a fost îndrumată să revină cu o nouă petiție la Biroul Teritorial Bacău, în situația în
care într-un termen rezonabil, nu va primi titlul de proprietate.

