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RAPORT
Privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2014
În conformitate cu prevederile articolului 51 din Constituţia României, dreptul
la petiţionare este un drept al cetăţeanului şi se exercită prin adresarea de petiţii
autorităţilor publice în numele semnatarului sau în numele unei organizaţii legal
constituite şi care are drept obligaţie corelativă, obligaţia autorităţilor publice de a
răspunde la petiţii în termenele şi condiţiile stabilite de lege.
Consiliul Judeţean Ialomiţa, a adoptat hotărârea nr.25/27.03.2002, ca urmare a
aplicării prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobate prin Legea nr.233/23.04.2002, fiind
astfel puse în aplicare normele legale din domeniu, urmărirea acestora în permanenta
şi ducerea lor la indeplinire. Ordonanţa de Guvern nr.27/2002, aprobată prin Legea
nr.233/2002 institutie obligaţia ca la semestru şi anual să se prezinte un raport asupra
modului în care s-a desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în
perioada de referinţă. La Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe semestrul I 2014 s-a
înregistrat un număr de 22 de petiţii, care au fost repartizate spre soluţionare
compartimentelor de specialitate.
Dacă facem o statistică a petiţiilor şi sesizărilor înregistrate la Consiliul
Judeţean Ialomiţa în semestrul I al anului 2014, constatăm că acestea se clasifică
după diferite criterii astfel:
1. după modul de adresabilitate: 22;
a) adresate direct: 3;
b) adresate prin intermediul altor instituţii: 19;
2. după problematica abordarii: 22;
a) solicitări internare în Azilul de la Balaciu: 1;
b) probleme de fond funciar: 3;
c) solicitări de ajutor material: 1;
d) eliberare copii xerox de pe documentele existente în arhiva Consiliului
Judeţean Ialomiţa: 1;
e) reclamaţii faţă de instituţiile statului: 1;
f) alte domenii: 7;
g) clasate: 8;
3. după modul de rezolvare: 22;
a) rezolvate direct: 1;

b) trimise spre soluţionare altor instituţii: 12;
c) petiţie în curs de rezolvare: 1
c) clasate: 8;
După o cercetare şi o analiză detaliată a fiecărei petiţii, s-a întocmit răspunsul
cu precizarea temeiului legal şi s-a expediat, sub semnătura conducătorului instituţiei
şi a Direcţiei Coordonare Organizare, într-un interval mediu calculat de 17,3 zile,
situaţie prezentată şi în tabelul din Anexa 1, respectându-se astfel, termenul de 30 de
zile, aşa cum este prevăzut în lege. Nu au fost constatate abateri disciplinare de la
prevederile legale privind activitatea de soluţionare a petiţiilor. De asemenea, nu au
fost cazuri de primire directă de la cetăţeni a petiţiilor, fără să fie înregistrate şi
repartizate conform circuitului oficial al documentelor.
Petiţiile anonime, petiţiile în care nu au fost trecute datele de identificare a
petiţionarului, precum şi petiţiile în care au fost sesizate aceleasi probleme, au fost
clasate conform Ordonantei nr.27/30.01.2002, art.7 şi art.10, alin (1). În acest
semestru s-a înregistrat de asemenea o petiţie de la o societate comercială, care
solicită încheierea unui parteneriat cu instituţia noastră fiind în curs de rezolvare.
Acestui domeniu se circumscrie şi activitatea de audienţe, ca o formă specială
şi directă de petiţionare, prin care s-a luat act de doleanţele şi problemele cetăţenilor
şi s-a urmărit rezolvarea lor de către conducerea operativă a Consiliului Judeţean
Ialomiţa – preşedinte, vicepreşedinţi, secretar al judeţului precum şi a Direcţiei
Coordonare Organizare. Toate aceste întâlniri au avut loc la solicitările cetăţenilor, la
sediul instituţiei, în cadrul programului săptămânal de audienţe. Pe parcursul acestei
perioade, 1 ianuarie – 30 iunie 2014, au solicitat audienţe un număr de 71 de
persoane. Problematica frecventă a audienţelor a fost: solicitări de locuri de muncă,
solicitări de locuinţe, ajutoare materiale de construcţii, ajutoare sociale conform
Legii nr.416/2001 etc. În condiţiile în care, solicitarea de audienţe nu se înscria în
aria de competenţă a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cetăţenii au fost consiliaţi şi
îndrumaţi să se adreseze instituţiilor competente cu rezolvarea cererii lor.
Programului de audienţe i s-a asigurat publicitatea prin afişarea la sediul
instituţiei, la sediul autorităţilor publice locale şi prin inserarea lui pe pagina de
internet www.cicnet.ro.
Ca o concluzie referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de
organizare a audienţelor desfăşurate în primul semestru al anului 2014 la Consiliul
Judeţean Ialomiţa, este că acestea s-au încadrat strict în normele legale în materie şi
au asigurat cetăţenilor accesul liber şi direct la un drept fundamental.
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Anexa 1
TABEL
privind calculul timpului mediu de răspuns la petiţii
Nr.
crt
1.
2.
3.

Nr.
petiţie

Data
înregistrării
07.01.2014
17.01.2014
29.01.2014

Data
răspuns
08.01.2014
23.01.2014
25.02.2014

4.

809

5.

1232

6.

1386

Petitie clasată;
Sugestii pentru învăţământul românesc;
Nemulţumire faţă de situaţia tensionată, în relaţia cu DGASPC,
referitor la creşterea şi îngrijirea copiilor;
Solicitare copii xerox de pe petiţiile adresate primăriilor din
Slobozia şi Ciochina ;
Reclamaţie privind neacordarea autorizaţiei de practicare a
activităţii de transport personae;
Probleme de fond funciar;

30.01.2014

11.02.2014

11.02.2014

17.02.2014

17.02.2014

27.03.2014

7.

1459

Probleme de fond funciar;

19.02.2014

14.03.2014

8.
9.

1662
2091

Petiţie clasată ;
Solicitare internare în Căminul de bătrâni de la Balaciu ;

24.02.2014
10.03.2014

26.02.2014
14.03.2014

10.
11.
12.
13.
14.

2791
2792
2903
2904
3504

Petiţie clasată;
Petiţie clasată;
Petiţie clasată;
Petiţie clasată;
Probleme de fond funciar;

31.03.2014
31.03.2014
03.04.2014
03.04.2014
28.04.2014

01.04.2014
01.04.2014
04.04.2014
03.04.2014
14.05.2014

15.

3565

Petiţie clasată;

14.05.2014

15.05.2014

369
717

Obiect

Interval
zile
clasată
7
redirecţionată
28
redirecţionată
13
redirecţionată
7
redirecţionată
39
redirecţionată
24
clasată
redirecţionată
5
clasată
clasată
clasată
clasată
redirecţionată
17
clasată

16.

3739

Sprijin pentru rezolvarea situaţiei în care a fost implicat cu
autorităţile locale;
Solicitare relaţii probleme de fond funciar ;

07.05.2014

21.05.2014

17.

3916

14.05.2014

19.06.2014

18.

3761

15.05.2014

4361

Solicitare sprijin pentru închirierea unei clădiri pentru înfiinţarea
unei şcoli profesionale pentru tineri, în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Ialomiţa ;
Sesizare privind demolarea unei troiţe;

19.

28.05.2014

06.06.2014

20.

4493

Reclamaţie la adresa mai multor instituţii din judeţ ;

02.06.2014

17.06.2014

21.
22.

4801
4849

Petiţie clasată;
Reclamaţie la adresa mai multor cetăţeni din comuna Ciochina ;

12.06.2014
16.06.2014

13.06.2014
22.06.2014

Nota: 225 : 13 = 17,3 zile
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redirecţionată
15
redirecţionată
37
în curs de
rezolvare
redirecţionată
10
redirectionata
16
clasată
redirecţionată
7

