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?7 de petitii au fost solutionate, competenla apartin6nd Consiliului Judetului Galati prin
Direc(ia Arhitect $ef, Directia Economie 9i Finante, Autoritatea ludeteana de transport
public, Serviciul de management al resurselor umane, sanetate 9i securitate in muncd
gi asigurarea calitdtii, Serviciul contencios gi probleme juridice, tjirectia patrimonru,

RAPORT SEMESTRIAL

privind analiza activitetii de solutionare a petitiilor

in semestrul ll 201 5

Compartimentul relatii publice, organizare $i functionare ATOP din cadrul Consiliului
Judetului Galati desfdgoard activitati in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
2712002 privind reglementarea activitetii de solutionare a petiliilor, aprobati cu modificdri prin
Legea nr. 23312002. Potrivit acestor acte normative cetdtenii gi organizatiile legal constituite
au dreptul de a adresa autoritdtilor gi institutiilor publice petitii formulate in nume propriu,
respectrv ?n numele colectivelor pe care le reprezintd.

Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului Rom6niei nr.27l2OO2 prin petitie
se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulati in scris ori prin pogta
electronicd, pe care un cetetean sau o organizatie legal constituit; o poate adresa unei
autorititi sau institutii publice.

conform dispozi{iilor art. 14 din ordonanta Guvernului nr. 27t2oo2 privind
reglementarea activitetii de solutionare a petitiilor, cu modificdrile gi completdrile in vigoare.
. senestrial autoritdlile gi institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutioiare a
petitiilor. pe baza raportului intocmit de compaftimentul prevdzut la atin (1) al aft 6,',
respectiv Compartimentul relatii publice, organizare 9i functionare ATOp.

ln semestrul doi al anului 2015, la compartimentul relatii publice, organizare gi
functionare ATOP din cadrul Consiliului Judelului Galali , au fost inregistrate, 68 de petitii, din
care.

- 46 petitii adresate de persoane fizice,
- 22 de petilii adresate de persoane juridice.
Din totalul petitiilor:
- 5'l de petitit au fost adresate direct institutiei noastre;
- 17 petitii au fost primite prin redirectionarea lor de

astfel: lnstitutia Prefectului - Judetul Galati - 5
Administratia Prezidentiali - 4 petitii, lnspectoratul de
petrtii, Ministerul Sindtd{ii, o petitie.

Drn numdrul total de petitii adresate in perioada
acestora, pentru rezolvare s-a procedat astfel:

de raportare, in functie de obiectul



- 34 de petitii au redirijate cAtre autoriteti $i institutii publice care au atribulii in rezolvareaproblemelor semnalate, in conformitate cu prevederile art 6^1 din ordonanta
Guvernului nr 2Z l2O02;

- 4 petitii au fost clasate, in conformitate cu prevederile a( 7 din Ordonanta Guvernuluinr 27l2OO2;
- 3 petitii sunt in curs de solutionare.

Principalele probleme semnalate au fost:- starea unor drumuri judelene gi comunale,- aspecte privind serviciire de transport de persoane pe drumurire judelene;- cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme;- sprijin pentru obtinerea unui loc de munci;- cereri privind incadrarea in grad de handicap;- propuneri de proiecte locale 9i regionale,
- cereri de internare in centre sociale;
- aspecte privind managementul 9i serviciile oferite pacien(ilor in cadrul unor unititi
^ sanrtare din reteaua Consiliului Judetului Galati.
ln afara solicitdrilor fecute in scris de cdtre cetdteni, au fost acordate, zilnic. informatii

gi relatii publice verbare oricirei persoane indreptdtite si soricite acest rucru.
Ca 9i concluzie referitoare la activitatea de solutionare a petitiilor 9i de organizare aaudientelor. precizdm ca activitatea compartimentului in semestrul 

'dor il anului 20.1 5 s-aincadrat in normele legale in materie asigurAndu-se cetitenilor dreptul constitutional lapetrtronare.

Vizat,
Secretarul Jude[ului

07 tanuane 2016/2 ex


