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RAPORT SEMESTRIAL 
privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor 

în semestrul II 2017 
 

 Dreptul de petiţionare este un drept fundamental al cetăţeanului, prevăzut la art. 51 

din Constituţia României, care sub aspect juridic garantează recunoaşterea, exercitarea, 

apărarea şi restabilirea drepturilor legale consacrate  titularilor îndreptăţiţi la beneficiul lor, în 

raport cu autorităţile ori instituţiile publice. Corelativ acestui drept apare obligaţia autorităţilor 

publice de a examina şi răspunde la petiţii în termenele şi condiţiile stabilite prin lege.  

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului 

României nr. 27 din 30 ianuarie 2002, modificată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. 

Potrivit acestor acte normative, cetăţenii şi organizaţiile legal constituite au dreptul de a 

adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, respectiv în numele 

colectivelor pe care le reprezintă.  

 Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori 

prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa 

unei autorităţi sau instituţii publice. 

 Dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, cu modificările şi 

completările în vigoare, prevede: „Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza 

activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul 

prevăzut la alin. (1) al art. 6", atribuţie care în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi revine 

Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP. 

 În semestrul II al anului 2017, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi 

funcţionare ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi au fost înregistrate, 62 de petiţii, din 

care: 

- 52 petiţii adresate de persoane fizice; 

-   10 petiţii adresate de persoane juridice. 

 



 Din totalul petiţiilor înregistrate: 

- 56 petiţii au fost adresate direct instituţiei noastre; 

- 6 petiţii au fost primite prin redirecţionarea lor de la alte instituţii şi autorităţi, astfel: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi – 2 petiţii; primării – 1 petiţie de la Primăria Bălăbăneşti; 

ministere – 1 petiţie de la Ministerul Sănătăţii; 1 petiţie de la Direcţia de Sănătate Publică 

Galaţi; 1 petiţie de la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galaţi. 

 Din numărul total de 62 de petiţii adresate în perioada de raportare, după obiectul 

acestora, pentru rezolvare s-a procedat astfel: 

- 26 de petiţii pentru care competenţa de soluţionare a aparţinut Consiliului Judeţean 

Galaţi, au fost soluţionate prin structurile funcţionale din cadrul autorităţii, respectiv de: 

Direcţia Arhitect Şef -  Autoritatea judeţeană de transport public; Direcţia Economie şi Finanţe; 

Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 

calităţii; Direcţia Patrimoniu; Direcţia de Dezvoltare Regională; Serviciul licitaţii, monitorizare a 

serviciilor comunitare şi de utilitate publică şi Unitate de Implementări Proiecte; Serviciul audit 

public intern, Serviciul contencios şi probleme juridice; 

- 34 de petiţii au fost redirijate către autorităţi şi instituţii publice care au atribuţii în 

rezolvarea problemelor semnalate, în conformitate cu prevederile art. 6^1 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/2002; 

- 2 petiţii au fost clasate, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 27/2002. 

 

 Principalele probleme semnalate în cadrul petiţiilor au fost: 

- starea unor drumuri judeţene şi comunale; 

- sprijin pentru încadrarea într-un grad handicap; 

- acordarea drepturilor pentru copiii cu cerinţe educative speciale; 

- cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme; 

- sprijin pentru obţinerea unui loc de muncă; 

- sprijin pentru tăierea arborilor care pun în pericol viaţa cetăţenilor; 

- cereri de internare în centre sociale; 

- solicitări de înscriere în audienţă la Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 În afara solicitărilor făcute în scris de către cetăţeni, Compartimentul relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP a acordat, zilnic, informaţii şi relaţii publice, telefonic sau 

direct cetăţenilor care au solicitat acest lucru. 

 

 Ca şi concluzie referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de organizare a 

audienţelor, precizăm că activitatea compartimentului în semestrul II al anului 2017 s-a 

încadrat în normele legale în materie, asigurându-se cetăţenilor dreptul constituţional la 

petiţionare. 

 

 


