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Însușit în ședința Consiliului Județean Buzău din 26 martie 2020

RAPORT SEMESTRIAL
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
iulie – decembrie 2019
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 publice şi
secretariat ATOP a Judeţului Buzău din cadrul Direcţiei juridice şi
administraţie publică locală a întocmit prezentul raport.
În perioada iulie - decembrie 2019 s-a înregistrat un număr de 65
petiţii, din care:
- 41 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Buzău;
- 23 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice
competente;
- 1 clasate, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002
aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.
Principalele probleme ridicate au vizat:
➢ cereri sprijin financiar;
➢ cereri locuri de muncă;
➢ cereri privind asfaltare/ reparare drumuri;
➢ sesizări privind condiţii necorespunzătoare transport călători;
➢ sesizări privind nerespectarea orarului/traseului stabilit
transport călători.
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Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în semestrul II
audienţe unui număr de 382 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor
juridice astfel:
− Preşedinte Petre Emanoil Neagu = 151;
− Vicepreşedinte Petre Adrian Robert = 88;
− Vicepreşedinte Lungu Romeo Daniel= 79;
− Secretarul judeţului Mihai Laurenţiu Gavrilă = 64.
Principalele probleme ridicate au fost:
➢ cereri ajutoare financiare;
➢ cereri locuri de muncă;
➢ cereri privind acordare teren pentru construcție locuință;
➢ cereri privind remediere drumuri;
➢ cereri privind sprijin publicare carte;
➢ cereri solicitare interviu angajare.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu
mare atenţie şi implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
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 JUDEŢULUI,
Mihai Laurenţiu Gavrilă

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,
Mirela Oprea
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