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RAPORT SEMESTRIAL

privind analiza activitatii de solutionare a petitiilor

in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015

Compartimentul relatii publice, organizare gi functionare ATOP din cadrul Consiliului
Judetulur Galati desfagoard activititi in conformitate cu dispoziliile Ordonantei Guvernului nr
27l2OO2 p|ind reglementarea activit;tii de solutionare a petitiilor, aprobate cu modificeri prin
Legea nr 233/2002. Potrivit acestor acte normalive cetatenii gi organizatiile legal constituite
au dreptul de a adresa autoritatilor 9i institutiilor publice petitii formulate in nume propnu.
respectrv in numele colectivelor pe care le reprezinti.

Potnvrt prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 27l2OO2 pin pelitie
se intelege cererea. reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata t'n scris ofl pfln pogta
electronrca. pe care un cetatean sau o organizatie legal constituite o poaie adresa unei
autontdtr sau institutii publice.

Conform dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului ff. 27l2OO2 ptivind
reglementarea activitdtii de solutionare a petitiilor , cu modificarile gi complet;rile in vigoare.
.semestrial autorj6tile ii institutiile publice vor anahza activitatea propre de solLttionare a
petiltilot. pe baza rapoiului intocmit de compafttmentul prevezd b alin (1) al aft 6,',
respectrv Compartimentul relatii publice, organizare gi functionare ATOp

ln semestrul intai al anului 2015, la Compartimentul relatii publice organrzaregi
functronare ATOP din cadrul Consiliului Judetului Galati , au fost inregistrate. 1i4 de petitri
din care

91 petitii adresale de persoane fizice;
23 de petitii adresate de persoane juradice.

Din tolalul petitiilor:
94 de petitri au fost adresate direct institutiei noastre;- 20 petitii au fost primite prin redirectionarea lor de la alte institutii gt autoriteti.
astfel lnstitutia Prefectului - Judetul Gatati - 7 petitiii primarii - 7 petitii,
Administratia Prezidenliale - 3 petitii. Ministerut Dezvottarii Regionate $i
Administratiei Publice, Ministerul Mediului gi Schimbarilor Ctimatice, Ministerut
Culturii, cate o petitie.

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

45 de petitii au fost solutionate, competenta apartinand Consiliului Judetului Galati prin
Directta Arhitect $ef. Directia Economie 9i Finante. Autoritatea Judeteana de transport
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public, Serviciul de management al resurselor umane, senitate $i securitate in munca
9i asigurarea calitAtii, Serviciul contencios ga probleme juridice, Directia patrimoniu;
62 de petitii au redirijate cetre autorilSti gi institutii publice care au atributii in rezolvarea
problemelor semnalate. in conformitate cu prevederile a.t. 6^1 din Ordonanla
Guve.nului ff.27l2OO2:

- 1 petilie a fost clasata. in conformitate cu prevederale art. 7 din Ordonanta cuvernutui
N. 27 t2002:

' 6 petitii sunt ln curs de solutionare

Principalele probleme semnalate au fost:
- slarea unor drumurijudetene gi comunale;

aspecte privind serviciile de transport de persoane pe drumurile judelene;
sprijin pentru obtinerea unui loc de munce,

- sprijin pentru reconslituirea unor drepturi de proprietate;
- cereri privand incadrarea in grad de handicap;
- propuneri de proiecte locale 9i regionale;
- cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme;

cereri de internare in centre sociale:
- aspecte privind managementul gi serviciile oferite pacientilor in cadrul unor uniteti

- sanitare din reteaua Consiliului Judetului Galati.
ln afara solicit5rilor fecute in scris de citre cetiteni, au fost acordate, zilnic, informatir

Er relatri publice verbale oricarei persoane indreptdtite sa solicite acest lucru.
Ca 9i concluzie referiloare la activitatea de solutionare a petitiilor 9i de organizare a

audientelor preciz;m cd activitatea compartimentului in primul semestru al anului 2015 s-a
incadrat in no.mele legale in malerie asigurandu-se cetitenilor dreptul constjtutional la
petitionare.

Vizat,
Secretarul Judetului

intocmit,
MioarrBurghelea
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