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Raport,
cu privire la activitatea de rezolvare a petiţiilor
pe semestrul II 2007
Primirea, soluţionarea petiţiilor cât şi primirea în audienţă de
către preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului Judeţean,
sunt reglementate conform Legii nr. 215/2001, a Ordonanţei
Guvernului nr. 27/2002 aprobate prin legea nr. 233/2002.
Pentru a înţelege mai bine greutăţile şi problemele cu care se
confruntă cetăţenii şi pentru a găsi soluţii sau posibilităţi de
rezolvare acestora, la nivelul Consiliului Judeţean Olt sa înfiinţat
programul de audienţe.
Programul a fost aprobat prin şedinţa de Consiliu Judeţean Olt
astfel:
 miercuri între orele 10.00 – 12.00 : preşedinte
Jenel Copilău
 joi între orele 10.00 – 12.00 : vicepreşedinte
Ioan Nedelea
 marţi între orele 10.00 – 12.00: vicepreşedinte
Gheorghe Buică
 luni între orele 10.00 – 12.00: secretar Marin
Dobre
Înscrierea în audienţă a cetăţenilor se face în ziua audienţelor,
fără a exista o preselecţie, cu toate că multe dintre solicitări nu intră
în sfera de activitate a Consiliului Judeţean Olt.
În ceea ce priveşte petiţiile, acestea sunt înregistrate întrun
registru special, prezentate ulterior preşedintelui Consiliului
Judeţean şi apoi date către direcţii spre rezolvarea problemelor pe
care petenţii le ridică.
În al doilea semestru al anului 2007 au fost înregistrate la
Consiliul Judeţean un număr de 65 de petiţii din care:

 51 de petiţii au fost adresate direct preşedintelui Consiliului
Judeţean,
 6 petiţii au fost repartizate de la Preşedintele României,
 6 petiţii au fost repartizate de la Prefectura Olt,
 4 petiţii repartizate de la Guvernul României.
Principalele probleme ridicate prin petiţii au fost:
 repararea drumurilor, podeţelor, precum şi neimplicarea
autorităţilor locale în remedierea acestora,
 solicitări ce vizează sprijinul material, pentru repararea de
locuinţe,
 construcţia unei locuinţe în zona DJ 703 B fără autorizaţie de
construire,
contestarea gradului de handicap pe care lau primit în urma
revizuirii de către comisie,
 problema maşinilor de mare tonaj care circulă pe DJ 677, pe
raza comunei Pleşoiu, încărcate cu balast , iar din cauza încărcăturii
acestora se distruge carosabilul. Aceeaşi situaţie a fost semnalată
şi pe DJ 679B Văleni, Seaca,
 sprijin pentru introducerea curentului electric în locuinţe şi
extinderea reţelei în comunele Grădinari şi Crâmpoia,
 solicitări de locuri de muncă,
 despăgubiri pe Legea 10,
 solicitări privind decontarea transportului pentru profesorii
navetişti,
 sesizarea disconfortului creat de traficul greu prin localitatea
Slătioara,
 solicită repararea DJ: Scorniceşti – Poboru – Alimăneşti,
 solicită fonduri pentru asfaltarea DJ Tufeni – Văleni,
 solicitări pentru tăierea pomilor de pe margine DJlor.
Din problemele solicitate de către petenţi putem face un
clasament.
Pe primul loc în problemele ridicate se află cele ce ţin de
infrastructură, pe locul al doilea se situează solicitarea de sprijin
material în vederea construirii de locuinţe iar pe locul al treilea cele
ce ţin de ajutorul financiar cât şi de solicitarea de locuri de muncă.
În semestrul al II –lea au solicitat audienţă 30 de cetăţeni.
Problemele pe care aceştia leau ridicat pe lângă cele din petiţii au
mai fost:
 sprijin material în vederea unei intervenţii chirurgicale,
 solicitarea de locuri de muncă,
 sponsorizare pentru editarea unei cărţi,

scutirea de la plata impozitului pe teren şi clădiri,
reînfiinţarea comunelor Negreni şi Grecii,
interzicerea maşinilor de mare tonaj,
probleme în aplicarea legii fondului funciar,
solicitări de locuinţe,
extinderea reţelei de energie electrică în comuna Slătioara,
sat Salcia,
 repararea DC 80.
Atât petiţiile cât şi problemele ridicate la audienţe au fost
rezolvate de către funcţionarii Consiliul Judeţean în termenul legal
stabilit de legislaţia în vigoare.
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