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RAPORT SEMESTRIAL 
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor  

iulie – decembrie  2022   
 

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, cu modificările și completările 
ulterioare, 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, Serviciul managementul documentelor si 
relații publice din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală a 
întocmit prezentul raport.  

În perioada iulie – decembrie  2022 s-a înregistrat un număr de 65  petiţii, 
din care:  

- 40 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Buzău ; 
- 15 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice 

competente;  
- 10 petiții clasate, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, 

cu modificările și completările ulterioare.  
Principalele probleme ridicate au vizat:  

 cereri privind asfaltare/ reparare drumuri; 
 sesizări privind nereguli în aplicarea Legii fondului funciar; 
 sesizări privind condiţii necorespunzătoare transport public 

călători; 
 sesizări privind nerespectarea orarului/traseului stabilit 

transport călători; 
 probleme de ordin social; 
 sesizări privind sistemul de sănătate; 
 alte probleme. 
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Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în semestrul II audienţe 
unui număr de 169 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice 
astfel:  

- Preşedinte Petre Emanoil Neagu = 40; 
- Vicepreşedinte Petre Adrian Robert = 61; 
- Vicepreşedinte Rache Aurelian Felix = 33;  
- Secretarul  general al judeţului Buzău Mihai Laurenţiu Gavrilă = 35. 
Principalele probleme ridicate au fost: 

 cereri de ajutoare sociale; 
 cereri locuri de muncă; 
 starea drumurilor, solicitări privind remediere drumuri; 
 alte probleme.       

Persoanelor prezente la audiente li s-au dat toate clarificările, 
prezentânduli-se și prevederile legale referitoare la competența Consiliului 
Județean, respectiv la problermele sesizate. 

În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa  Consiliului 
Judeţean Buzău, 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. 

 
 

 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
Mihai-Laurenţiu Gavrilă 
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