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in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014

Dreptul de petilionare este un drept fundamental al ceteteanului, prevdzut la art. 51 din
Constitulia Romdniei, care sub aspect juridic garanteaze recunoa$terea, exercitarea, apdrarea gi
restabilirea drepturilor legale consacrate titularilor indrepteli! la beneficiul lor, in raport cu autoritdtile
ori institufiile publice. Corelativ acestui drept apare obligatia autoritelilor publice de a examina gi

rdspunde Ia petitii in termenele 9i conditiile stabilite prin lege.
Activitatea de solulionare a petiliilor este reglementatd de Ordonanta Guvernului RomAniei nr.

27 din 30 ianuarie 2002, modificata de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. Potrivit acestor acte
normative cetetenii gi organizatiile legal constituite au dreptul de a adresa autoritelilor gi institutiilor
publice petilii formulate in nume propriu, respectiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.

Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului RomAniei nr. 27/2002 prin petitie se
intelege cererea, reclamalia, sesizarea sau propunerea lormulatd in scris ori prin pogta electronica,
pe care un cetetean sau o organizalie legal constituite o poate adresa unei autoritd{i sau institu{ii
publice

ln baza art. 14 din Ordonanla Guvernului ff. 2712002, autoritSlile gi instituJiile publice au
obligalia de a analiza activitatea proprie de solutionare a petiliilor pe baza unui raport. [n acest sens,
Compartimentul relalii publice, organizare gi functionare ATOP a intocmit prezentul raport, care va fi
supus analizei.

ln perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014, au fost inregistrate 138 de petitii, din care:
- 108 petilii adresate de persoane f izice;
- 30 de petitii adresate de persoane juridice.
Din totalul petiliilor:
- 125 de petilii au fost adresate direct instituliei noastre;
- 13 petilii au fost primite prin redirectionarea lor de la alte institulii 9i autoriteti, astfel:

lnstitulia Prefectului - Judelul Galali - 4 petilii; Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Galali
- 2 petilii; Ministerul Mediului 9i Schimbirilor Climatice - 2 petitii; Prim6ria Municipiului
Gala[i, lnspectoratul de Politie al Judelului Galati, lnspectoratul penlru Situafii de UrgenJii
"General leremia Grigorescu" Galati, Autoritatea Rutiera Romana - Agenlia Teritoriald
Galali 9i Spitalul Clinic Judetean de Urgen[5 ,,Sf. Apostol Gala!i", cAte o petilie.

Din numdrul total de petilii adresate in perioada de raportare, in funclie de obiectul acestora,
pentru rezolvare s-a procedat astfel:

- 39 de petilii au tost solulionate, competenla apa4inand Consiliului Judelului Galali prin
Directia Arhitect $ef, Directia Economie gi Finanle, Autoritatea judeleand de transport public,
Serviciul de management al resurselor umane, sdnatate gi securitate in munce gi asigurarea



calitdtii, Serviciul contencios gi probleme juridice, Direc{ia de Dezvoltare Begionald, Direc,tia
Patrimoniu;

- 88 de petitii au redirijate cdtre autoritdli gi institulii publice care au atribulii in rezolvarea
problemelor semnalate, in conformitate cu prevederile art.6^1 din Ordonanla Guvernului nr.
27/2002:

- 4 petilii au fost clasate, in conlormitate cu prevederile art. 7 din Ordonanla Guvernului nr-

2712002;
- 7 petilii sunt in curs de solu{ionare.

Principalele probleme semnalate au lost:
- sprijin pentru ob.tinerea unui loc de munci;
- starea unor drumuri judelene 9i comunale;
- aspecte privind serviciile de transport de persoane pe drumurile judetene;
- sprijin pentru reconstituirea unor drepturi de proprietate;
- cereri privind incadrarea in grad de handicap;
- propuneri de proiecte locale 9i regionale;
- sesizdri privind plata unor drepturi salariale;
- cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme;
- aspecte privind asocialiile de proprietari;
- cereri de internare in centre sociale;
- aspecte privind managementul gi serviciile oferite pacienlilor in cadrul unor uniteli sanitare

din releaua Consiliului Judelului Galali.

in coroborare cu prevederile legale in domeniu, prezentul raport nu a avut in vedere
solicitdrile verbale formulate direct, telefonic sau in audienle de cdtre persoane care nu au intocmit
peti!ii scrise.

Vizat,
Secretarul Judelului

lntocmit,
Laura Teodorrura I eo


