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Raport
cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor
pe semestrul II al anului 2011
Între drepturile constituţionale ale cetăţeanului se înscrie şi
dreptul la petiţionare (art. 51 din Constituţia României, republicată),
prin care cetăţeanul se poate adresa autorităţilor şi instituţiilor
publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, în nume
propriu sau în numele unei organizaţii legal constituite. Aplicând
prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/23.04.2002,
Consiliul Judeţean Olt a adoptat hotărârea, prin care au fost puse în
aplicare normele legale din domeniu şi a urmărit permanent ducerea
lor la îndeplinire.
În anul 2011 potrivit organigramei Consiliului Judeţean Olt,
activitatea de soluţionare a petiţiilor a fost în atribuţia Serviciului
Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu
Publicul şi A.T.O.P.
În cadrul acestui serviciu, un funcţionar public are ca atribuţii
primirea şi înregistrarea petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora şi
expedierea răspunsului către petiţionar, potrivit reglementărilor
legale în vigoare. De asemenea, tot el gestionează din punct de
vedere organizatoric şi activitatea de audienţe.
Prin art. 14 din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 aprobată prin
Legea nr. 233/2002 se instituie obligaţia ca semestrial să se
prezinte un raport asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea
de soluţionare a petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă. În
acest context, la Consiliul Judeţean Olt s-a înregistrat în semestrul II
al anului 2011 un număr de 41 petiţii, care au fost repartizate spre
soluţionare compartimentelor de specialitate.
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Grupând după diferite criterii petiţiile, cererile şi sesizările
primite în semestrul II al anului 2011 se pot face următoarele
clasificări:
Numărul total al petiţiilor, cererilor şi sesizărilor primite: 41
din care:
1) după modul de adresabilitate
a) adresate direct - 39
b) adresate prin intermediul altor instituţii - 2
2) după problematica abordată:
a) solicitări de ajutoare financiare şi sociale.
b) probleme privind Legea fondului funciar.
c) probleme de ordin social.
d) solicitări de fonduri pentru alimentarea cu energie electrică.
e) solicitări spaţii de închiriat.
f) cereri de angajare.
g)repararea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea
autorităţilor locale în remedierea acestora .
h) construcţii fără autorizaţie.
i) constatarea gradului de handicap pe care l-au primit în urma
revizuirii de către comisie.
j)solicitări privind decontarea transportului pentru profesorii
navetişti.
k) sesizarea disconfortului creat de traficul greu prin localitate.
l) solicitări pentru tăierea copacilor de pe drumurile judeţene.
m) contestaţii ale operatorilor de transport.
n) probleme legate de reîncadrarea personalului din sănătate în
urma aplicării reformei în domeniul sănătăţii.
o) alte domenii.
Analizând activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II
2011 conduce la următoarele concluzii:
- s-a menţinut ponderea modului de adresabilitate directă de la
care s-au transmis petiţii fiind, în principal, Preşedintele României,
Guvernul României şi Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- au fost respectate întocmai normele 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.
- buna colaborare la nivelul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, precum şi cea cu instituţiile publice
judeţene a permis găsirea soluţiilor de rezolvare a problemelor ce
fac obiectul petiţiilor.
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- nu au fost înregistrate cazuri de primire directă de la cetăţeni a
petiţiilor, fără să fie înregistrate conform circuitului oficial al
documentelor.
- nu au fost constate abateri disciplinare de la prevederile legale
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor.
Domeniul petiţionării se circumscrie şi activitatea de audienţe,
prin care conducerea operativă a Consiliului Judeţean Olt preşedinte, vicepreşedinţi, secretar – s-a întâlnit cu cetăţenii, la
solicitarea acestora, la sediul instituţiei, în cadrul programului
săptămânal de audienţe.
Conform evidenţei operative din registrul special de audienţe, în
anul 2011 semestrul II, au fost primiţi în audienţă 33 de cetăţeni.
Raportându-ne la problemele care au făcut obiectul audienţelor,
este de reţinut faptul că principalele domenii de interes au fost:
cereri de locuri de muncă, internare în centre de plasament sau alte
instituţii sociale de ocrotire, solicitare de locuinţe sociale şi de
ajutoare băneşti şi materiale, probleme de fond funciar şi altele.
Dacă obiectul audienţei depăşea aria de competenţă a Consiliului
Judeţean Olt, acest lucru a fost explicat cetăţenilor veniţi în audienţă
şi s-a asigurat consilierea lor pentru a se adresa acelor instituţii care
aveau competenţe în soluţionarea cererilor.
Concluzia generală referitoare la activitatea de soluţionare a
petiţiilor şi de organizare a audienţelor desfăşurate de Consiliul
Judeţean Olt în semestrul II al anului 2011 este că acestea s-au
încadrat în normele legale în materie şi au asigurat cetăţenilor
accesul liber şi direct la un drept fundamental.
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