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RAPORT SEMESTRIAL
privind activitatea de soluționare a petițiilor

în perioada ianuarie – iunie 2021

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României,  „cetățenii au dreptul să se

adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor”, iar „autoritățile

publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii”. 

Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002

și aprobată prin Legea nr. 233/2002.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  14  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  27/2002  privind

activitatea de soluționare a petițiilor, semestrial, instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de

soluționare a petițiilor pe baza unui raport.

Potrivit  prevederilor  art.2  din actul  normativ  menționat,  prin  petiție se înțelege „cererea,

reclamația,  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”.

Termenul  prevăzut  de  O.G.  27/2002  pentru  soluționarea  petițiilor  este  de  30  zile,  cu

posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 15 zile, în situația în care aspectele sesizate prin petiție

necesită o informare și o cercetare mai amănunțită.

În perioada ianuarie – iunie 2021 au fost înregistrate 0 petiții, din care:

 petiții formulate de către cetățeni - 0;

 petiții formulate de către organizații legal constituite - 0;

 petiții adresate greșit CJCPCT și redirecționate spre alte instituții publice  - 0;

 petiții clasate - 0.
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În perioada raportată nu au fost cazuri de petiții care să nu fie înregistrate și repartizate pentru

soluționare conform procedurii aprobate. De asemenea, nu au fost cazuri de petiții pentru care nu au

fost formulate răspunsuri în scris, în condițiile și la termenele stabilite prin procedură.

În privința modului de soluționare a petițiilor, situația se prezintă astfel:

 petiții  soluționate  în  termenul  legal  de  către  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul

CJCPCT Botoșani - 0;

 petiții direcționate spre competentă soluționare altor autorități și instituții publice abilitate- 0;

 petiții clasate în temeiul art.7 din O.G. nr.27/2002 (petiții anonime sau cele în care nu sunt

trecute datele de identificare a petiționarului) - 0;

 petiții clasate în temeiul art. 10 (2) din O.G. nr.27/2002 (dacă după trimiterea răspunsului se

primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică

greșit sesizată, cu același conținut)  - 0.

Principalele aspecte sesizate de către petenți au fost următoarele:

-

Prezentul raport s-a întocmit conform prevederilor art.14 din O.G. nr. 27/2002, aprobată prin

Legea nr.233/2002 cu modificările  și completările  ulterioare și va fi publicat pe site-ul CJCPCT

Botoșani.

 

Întocmit,

Referent de specialitate


