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Raport 
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor 

 în anul 2005 
 
 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa de Guvern 
nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/23.04.2002. 

În sensul ordonanţei, prin petiţie se înţelege: cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea 
formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită 
o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice 
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor 
naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local precum şi regiilor autonome, 
denumite în general autorităţi şi instituţii publice. 

În aplicarea Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 a fost emisă Hotărârea Consiliului 
Judeţului Ialomiţa nr. 25 din 27.03.2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, prin care 
Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice se ocupă şi de: primirea şi înregistrarea 
petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora şi expedierea răspunsului către petiţionar, potrivit 
reglementărilor legale in vigoare. 

În conformitatea cu prevederile art. 14 din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 şi ale 
hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 25/27.03.2002, instituţia are obligaţia ca anual să 
prezinte un raport asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor 
înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005 la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost 
înregistrate 46 petiţii (faţă de 60 înregistrate in anul anterior), din care 28 adresate direct 
Consiliului Judeţean Ialomiţa de către petiţionari(persoane fizice) şi 18 remise de alte instituţii  
(Preşedinţia României, Prefectura Judeţului, Ministerul Sănătăţii, Consilii locale, ş.a.). 

Din totalul petiţiilor una a fost anonimă, neavând suficiente date pentru identificarea 
autorului. 

Majoritatea petiţiilor au fost greşit adresate Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi în 
consecinţă au fost transmise către autorităţile şi instituţiile publice competente, după caz: 
servicii publice desconcentrate. primării şi Instituţia Prefectului Ialomiţa. 

 
Problematica frecventă: ajutoare sociale pentru cazuri de urgenţă, protecţia copilului 

şi a persoanelor cu handicap, cereri de angajare, fond funciar. disfuncţionalităţi la nivelul 
asociaţiilor de locatari /proprietari, etc. 
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Din cele 46 de petiţii înregistrate in registrul special:  

• 26 au fost trimise din localităţile din judeţ; 
• 17 din Bucureşti; 
• 3 din alte localităţi. 
 

Localaitati din
judet
Judetul Ialomita

Bucuresti

Alte localitati

 
 
În funcţie de obiectul petiţiilor: 

•  11 s-au referit la ajutoare sociale, materiale şi financiare; 
•  18 priveau probleme de fond funciar;  
•    4 probleme comunitare; 
•    7 probleme personale şi de sănătate; 
•    1 cu privire la reconstituirea vechimii în muncă. 
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După înregistrare, petiţiile au fost înaintate direcţiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Ialomiţa sau autorităţilor competente în materie, spre analiză şi soluţionare, cu 
precizarea termenelor de rezolvare. 

Petiţiile al căror conţinut nu a intrat în competenţa instituţiei noastre au fost direcţionate 
spre autorităţile abilitate cu rezolvarea problemelor sesizate (Instituţia Prefectului Ialomiţa, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Consilii locale, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Ialomiţa) informând petentul despre acest lucru. 

După cercetarea şi analiza detaliată a fiecărei petiţii, s-a întocmit răspunsul, cu precizarea 
temeiului legal şi s-a expediat, sub semnătura conducătorului instituţiei şi a Direcţiei de 
Coordonare - Organizare, în intervalul termenului legal de 30 de zile. A existat preocuparea de 
reducere permanentă a termenului de răspuns, prin analiză si cercetarea operativă a petiţiilor şi 
redactarea răspunsului în maxim 20 de zile. 

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. 

S-a întocmit raportul semestrial privind soluţionarea petiţiilor care a fost prezentat 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 



 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2005 s-a desfăşurat cu respectarea întocmai 

a normelor legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea şi urmărirea 
rezolvării petiţiilor, cât şi încadrarea în termenele prevăzute de lege şi expedierea răspunsurilor 
către petiţionari 

Ca o categorie aparte de petiţionare putem cuprinde în domeniu şi activitatea de audiente. 
Pornind de la necesitatea apropierii administraţiei publice de cetăţean şi a creşterii 

calităţii serviciilor faţă de cetăţeni, precum şi de la exigentele Uniunii Europene, avem datoria 
de a fi deschişi dialogului cu societatea civilă, cu cetăţeanul astfel încât acesta să fie în centrul 
atenţiei. Având acces direct la problemele concrete ale cetăţenilor, putem constata sau nu dacă 
soluţiile noastre produc rezultatele aşteptate ori dacă cetăţenii sunt mulţumiţi de activitatea 
noastră. 

În acest sens, s-a asigurat organizarea, desfăşurarea şi evidenţa audientelor, respectându-
se programul de audienţe al Consiliului Judeţean. Programul de audienţă a fost afişat la sediul 
instituţiei şi la sediile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. 

Pe parcursul anului 2005 au solicitat audienţă 66 persoane, cetăţeni cu domiciliul pe raza 
judeţului Ialomiţa. 

Problematica frecventă la audiente a fost: ajutorul social conform Legii 416/2001, găsirea 
unui loc de muncă, probleme privind Legea fondului funciar, solicitări de locuinţe sociale, 
ajutoare financiare pentru încălzire şi refacerea caselor in urma inundaţiilor, solicitări pentru 
sprijinirea internării unor persoane în cadrul instituţiilor de ocrotire adulţi, etc. 
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  Soluţionarea problemelor puse în discuţie la audienţe a fost în mare parte pozitivă, 
rezolvându-se operativ în funcţie de competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, sau prin 
asigurări verbale, îndrumarea cetăţenilor spre instituţiile care îi pot ajuta în găsirea de soluţii 
pentru aspectele sesizate 

Din analizele efectuate se pot desprinde următoarele concluzii: 
• există neîncredere în autorităţile locale şi petiţionarii simt nevoia intervenţiei unei 

autorităţi ierarhic superioare. 
• 90% dintre petiţiile primite nu constituie obiectul activităţii Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, ceea ce denotă că nu sunt cunoscute atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice judeţene şi locale: 

• a existat o colaborare optimă cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice judeţe şi locale în soluţionarea 
petiţiilor. 
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