
CONSILIUL JUDETEAN GALATI
Compartimentul relatii publice,
orga n izare gi funcfionare A.T.O.P.
5j91lt?t7-7011

RAPORT SEMESTRIAL

privind analiza activititii de solu(ionare a petitiilor

in semestrul 12016

Compartimentul relatii publice, organizare 9i functionare ATOP din cadrul Consiliului
JLldetean Galati desfSgoard activitdti in conformilate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
2712002 privind reglementarea activitdtii de solutionare a petitiilor, aprobate cu modificdrr prin
Legea nr. 23312002. Potrivit acestor acte normative cetetenii 9i organizatiile legal constituite
au dreptul de a adresa autoritdlilor gi institutiilor publice petitii formulate in nume propriu,
respectiv in numele colectivelor pe care le reprezintd.

Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului Romdniei nr.27l2OO2 prin petitie
se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulati in scris ori prin pogta
electronicS. pe care un cetelean sau o organizatie legal constituitd o poate adresa unei
autoritdti sau institutii publice.

Conform dispoziliilor art. '14 din Ordonanta Guvernului nr. 27l2OO2 privind
reglementarea activitdtii de solulionare a petitiilor, cu modificdrile gi completdrile in vigoare,
,,semestrial autoritdlile 9i institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a
petitiilor, pe baza raportului intocmit de compaftimentul prevdzut la alin. (1) al art. 6",
respectiv Compartimentul relalii publice, organizare gi func[ionare ATOp.

ln semestrul doi al anului 2015, la compartimentul relatii publice, organizare gi
functionare ATOP din cadrul Consiliului Judelean Galati , au fost inregistrate, 78 de petitii, din
care.

- 58 petitii adresate de persoane fizice;
- 20 de petitii adresate de persoane juridice.
Din totalul petitiilor:
- 65 de petitii au fost adresate direct institutiei noastre;
- 13 petitii au fost primite prin redirectionarea lor de la alte institutii gi autoritdti,

astfel: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 3 peti[ii, Primdrii -4 petitii, lnstitu{ia Prefectului - Judetul Galati, Administratia Prezidentiald
Ministerul Sdnitd!ii, Ministerul Culturii, Ministerul Transportu rilor, Liceul Teoretic
,,Sf. Maria" din Galati cate o petitie.

Din numerul total de peti(ii adresate in perioada de raportare, in functie de obiectul
acestora. pentru rezolvare s-a procedat astfel:

- 38 de petitii au fost solutionate, competenta apa(indnd Consiliului Judelean Galati prin
Dtrectia Arhitect $ef, Directia Economie gi Finante, Autoritatea judeteand de transport



public, Serviciul de management al resurselor umane, sdnetate gi securitate in munca
9i asigurarea calitelii, Serviciul contencios gi probleme juridice, Directia Patrimoniu,- 37 de petitii au redirijate cetre autoriteti 9i institutii publice care au atributii in rezolvarea
problemelor semnalate, in conformitate cu prevederile art. 6^.1 din Ordonanta
Guvernului nr. 27 t2OO2;

- 1 petitie a fost clasatd, in conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului
nr.2712002:

- 2 petitii sunt in curs de solu{ionare.

Principalele probleme semnalate au fost:
- starea unor drumuri judetene 9i comunale;
- acordarea drepturilor pentru copiii cu cerinte educative speciale
- cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme;
- sprijin pentru obtinerea unui loc de muncd;
- propuneri de proiecte locale gi regionale;
- cereri de internare in centre sociale,
- cereri pentru eliberdri duplicate dupd actele emise de Comisia Judeteani pentru

^ stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor.
ln afara solicitirilor fdcute in scris de cdtre cetileni, au fost acordate, zilnic, informatii

9i relatii publice telefonice gi verbale oricdrei persoane indreptitite si solicite acest lucru.
Ca gi concluzie referitoare la activitatea de solulionare a petitiilor gi de organizare a

audienlelor, precizim ci activitatea compartimentului in primul semestru al anului 20'15 s-a
incadrat in normele legale in materie asigu16ndu-se cetdlenilor dreptul constitutional la
petitionare.
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