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În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, ,,cetăţenii au 
dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele 
semnatarilor”, iar ,,autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în 
condiţiile stabilite potrivit legii”.  

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului 
nr.27 din 30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr.233 din 23 aprilie 2002, care 
reglementează prin art.14: ,,semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza 
activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport”. În acest sens, 
Compartimentul informare relaţii cu publicul şi secretariat ATOP din cadrul Direcţiei juridice 
şi administraţie publică locală a întocmit prezentul raport.  

În perioada iulie - decembrie 2007 s-a înregistrat un număr de 55 petiţii, din care:  
— 35 soluţionate, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Buzău;   
— 20 înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice competente;  
În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 46 petiţii 

au fost soluţionate, 9 petiţii sunt în curs de rezolvare. 
Principalele probleme ridicate au vizat:  
— cereri de locuri de muncă;  
— cereri de ajutoare băneşti;  
— cereri de ajutoare sociale;  
— neplata însoţitorilor persoanelor cu handicap;  
— eliberări de acte din arhiva Consiliului Judeţean Buzău;  
— remedieri drumuri; 
— cereri de fonduri băneşti pentru reparaţii case;  
— cereri privind racordarea la reţeaua de apă potabilă 
— cereri privind racordarea la reţeaua de curent electric; 
— cereri de spaţii pentru desfăşurarea de activităţi private.  
Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în semestrul II audienţe unui 

număr de 59 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice astfel:  
– Preşedinte Victor Mocanu = 15  
– Vicepreşedinte Ioan-Caton Mateeşescu =10  
– Vicepreşedinte Petre-Emanoil Neagu = 9  
– Secretarul judeţului Dumitra Drăghici = 25  
Principalele probleme ridicate au fost:  
 –  cereri de ajutoare sociale;  
 –  cereri de locuri de muncă;  
 – cereri privind reînfiinţarea de trasee auto transport călători;  
 – solicitări pentru asfaltări de drumuri săteşti şi comunale; 
 –  sesizări privind sistarea pensiei de handicap.  
 



 
În cadrul audienţelor unii cetăţeni s-au adresat cu diverse probleme care nu intră 

în sfera de competenţă a Consiliului Judeţean Buzău, cum sunt: contestaţii privind 
cuantumul pensiei, cereri privind acordarea de terenuri pentru construire locuinţe, sesizări 
cu privire la aplicarea legilor fondului funciar, etc. Pentru toate aceste solicitări, persoanele 
interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente. 

Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare 
în condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene, prin compartimentul de 
specialitate, de consultanţă şi celeritate. 
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