AVOCATUL POPORULUI
Cine este Avocatul Poporului?

www.avpoporului.ro

Avocatul Poporului
NU PERCEPE NICI UN FEL DE
TAXE

BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI
are în competenţa sa teritorială
judeţele

Avocatul Poporului este o institutie independenta, menita sa protejeze
cetatenii de abuzuri din partea autoritatilor administratiei publice.
Avocatului Poporului se poate adresa orice persoana fizica, indiferent de
cetatenie, varsta, sex, apartenenta etnica, politica sau religioasa, atunci
cand se considera vatamata in drepturile si libertatile sale de catre un
organ al administratiei publice, printr-un act sau fapt administrativ ilegal.
Ce petiţii intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului?

În competenta institutiei Avocatul Poporului intră petitiile care au ca
obiect incălcarea drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte
sau fapte administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau prin
actele administrative ale regiilor autonome.

Ce petiţii nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul
PRAHOVA, BUZĂU şi DÂMBOVIŢA Poporului?

Lunar un expert al BIROULUI
TERITORIAL PLOIEŞTI al
instituţiei AVOCATUL POPORULUI
acordă
audiente în judeţele
BUZĂU şi DÂMBOVIŢA

Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse
fără motivare petiţiile privind:
- actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament;
- actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor;
- actele şi faptele Preşedintelui României;
- actele şi faptele Curţii Constituţionale;
- actele şi faptele preşedintelui Consiliului Legislativ;
- actele şi faptele autorităţii judecătoreşti;
- actele şi faptele Guvernului - cu excepţia legilor şi ordonanţelor.

(informaţii suplimentare cu privire la
Cine se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului?
data acordării audienţelor puteţi
obţine contactând Biroul Teritorial
Se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică,
Ploieşti)
precum şi societăţile comerciale, asociaţiile şi orice alte persoane juridice
date de contact:
Adresa: Biroul Teritorial PLOIESTI,
Bd.Republicii, nr. 2-4, Intrarea H,
camera 155, jud.Prahova
Tel./fax: 0244-593227
E-mail avpprahova@avp.ro
Coordonator:
expert Ioana Enache

Ce trebuie să cuprindă petiţia adresată instituţiei Avocatul Poporului?

Petiţia trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile
sale;
- drepturile şi libertăţile încălcate;
- autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză;
- dovada întârzierii sau refuzului autorităţilor administraţiei publice de a
soluţiona legal petiţia.
Când se poate adresa o persoană instituţiei Avocatul Poporului?

Petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor
persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice
se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la
data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în
cauză a luat cunoştinţă de ele.
Cum se poate adresa o cerere acestei institutii?
Cererea se formuleaza în scris şi se expediaza prin poştă (inclusive cea
elextronică), fax, se depune direct la registratura institutiei sau cu ocazia
audienţelor acordate .

Nr.crt.
1

BIROUL
TERITORIAL
ALBA - IULIA

2

BACĂU

3

BRAŞOV

4

CONSTANŢA

5
6

CLUJ NAPOCA
CRAIOVA

7

GALAŢI

8

IAŞI

9

SUCEAVA

10
11

TÂRGU MUREŞ
ORADEA

12

PITEŞTI

13

PLOIEŞTI

14

TIMIŞOARA

ADRESE ŞI NUMERE DE TELEFON
Strada Regina Maria, nr.14, munic. Alba Iulia
Tel/fax: 0258/813.865, E-mail: avpalba@avp.ro
Str. Nicolae Bălcescu, nr.5, munic. Bacău
Tel/fax: 0234/572.472, E-mail: avpbacau@avp.ro
Str. Piaţa Enescu nr.1-3, munic. Braşov
Tel/fax: 0268/471.100, E-mail: avpbrasov@avp.ro
Bd. Tomis, nr.51, munic. Constanţa
Tel/fax: 0241/550.544, E-mail: avpconstanta@avp.ro
Str. Moţilor nr.18, munic. Cluj Napoca
Tel/fax: 0264/591.561, E-mail: avpcluj@avp.ro
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.1, munic. Craiova
Tel/fax: 0251/418.707, E-mail: avpdolj@avp.ro
Bd. Marea Unire (Zona Faleza Dunării), municipiul Galaţi
Tel/fax: 0236/320.010, E-mail: avpgalati@avp.ro
Şoseaua Naţională nr.43, parter, munic. Iaşi
Tel/fax: 0232/219.111, E-mail: avpiasi@avp.ro
Str. Petru Rareş, bloc. I 5, munic. Suceava
Tel/fax: 0230/520.622, E-mail: avpsuceava@avp.ro
Aleea Carpaţi nr.17, munic. Târgu Mureş
Tel/fax: 0265/211.082, E-mail: avpmures@avp.ro
Str. Mihai Eminescu, nr.2, munic. Oradea, jud. Bihor
Tel/fax: 0259.440.535, E-mail: avpbihor@avp.ro
Str. Armand Călinescu, nr.44, et.1 (muzeul judeţean), munic.
Piteşti, jud. Argeş
Tel/fax: 0248.211.101, E-mail: avparges@avp.ro
Bd. Bulevardul Republicii, nr.2-4, (Palatul Administrativ)
intrarea H, etajul I, camera 155, munic. Ploieşti, jud. Prahova
Tel/fax: 0244.593.227, E-mail: avpprahova@avp.ro
B-dul Revoluţiei 1989, nr.17 (clădirea Consiliului Judeţean Timiş),
Mun. Timişoara
Tel/fax: 0256.220.321, E-mail: avptimis@avp.ro

