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RAPORT
privind solutionarea petiti i lor primite in semestrul I 2006

in perioada lianuarje-3o iunie 20OO Consiliul Judetului Galati a primit 88 de petiti i
din care 85 au fost solutionate, iar trei sunt in curs de solutionare.

Din totalul petiti i lor, 66 au fost adresate direct institutiei noastre,
iar 22 au fost primite prin intermediul altor institutii Si autoriti! i( Pregedintia Romaniei,
Institutia Prefectului- Judetul Galati $.a.)

Din num;rul total de petiti i i doar 12. respectiv 14%. au fost de comDetenta
institutiei noastre.

Celelalte 76 petiti i (86%) au fost adresate Consiliului Judetului Galati, fare a fi de
competen_ta institutiei, necesitand un volum de munci deosebit, pentru documentare,
identificarea cadrului legal adecvat $i redirijarea corespondentei cetre institutiile sau
autoritdtile competente, precum 9i informarea petentului 9i a institu_tiei de la care s-a
primit corespondenta asupra parcursului scrisorii qi a cadrului legislativ care justifici
redirijarea corespondentei.

Problematica abordatd frecvent in aceste petilii a cuprins: solicitdri de sponsorizeri
gi ajutoare sociale pentru diferite cauze, reclamalii privind diminuarea sau neacordarea
ajutorului social de cdtre primirii in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, nemultumiri privind ajutoarele acordate in urma inundatii lor din
anul 2005.

Dintre petiti i le primite, doue au fost clasate ca anonime dupe ce prin investigatii le
efectuate de salariatii din aparatul propriu s-a constatat ca autorii nu pot fi identificati.

Cu doue exceptii, respunsul la petiti i a fost intocmit 9i expediat in termen, adicd in
5 zile, pentru cazul in care problematica nu a fost de competenta Consiliului Judetului
Galati Si in termen de pani la 30 de zile, atunci cend rdspunsul a fost de competenta
directii lor din aparatul propriu, aQa cum prevede O.G. fi. 27 12002 privind reglementarea
activite$i de solutionare a petiti i lor, aprobati cu modificari Si completeri de legea nr.
233t2002 .
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