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COMUNICAT
in data de 18 Aprilie 2013, intre orele 10:00 - 14:00, reprezentantul
institutiei Avocatul Poporului- Biroul Teritorial Ploie~ti expert Cristina Tache,
va acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau.
Activitatea se va desta~ura la sediul Institutiei Prefectului Judetul Buzau,
situat in municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48 in spatiul pus la dispozitie in
acest scop.
Acordarea audientelor este gratuita, iar cererile adresate institutiei
Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.
Pentru primirea in audienta nu este necesara programarea, toate
persoanele care se vor prezenta vor fi primite in audienfa.
Recomandam persoanelor care se solicita audienta sa prezinte ~i documente
referitoare la problema sesizata.
Orice persoana care se simte nedreptatita de faptele unui functionar public din
autoritatile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului.
Petifiile adresate institutiei Avocatul Poporului trebuie sa cuprinda
informatii complete referitoare Ia datele de identificare ale persoanei lezate
(nome, prenume, domiciliu), drepturile ~i libertatile incalcate, faptele invocate,
descrierea lor, autoritatea reclamata, dovada inHirzierii sau refuzul
administratiei publice de a solufiona cererea, mentiunea obligatorie daca
petifia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanfei judecatore~ti sau daca a
format obiectul unei judecafi, precizarea autoritatilor publice care au fost
sesizate anterior. Totodata, Ia cerere se anexeaza actele doveditoare (in co pie).
Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor ~i libertatilor
persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice, fata de abuzurile
suferite din partea functionarilor publici sau autoritatilor centrale (ministere,
departamente, agentii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora);
administratiei locale (prefecturi, primarii, consilii judetene, municipale, orii§ene§ti
§i comunale); institutiilor publice (direcfii, inspectorate, servicii, oficii).
Nu intra in competenta institutiei Avocatul Poporului actele autoritatii
judecatore~ti, ale Parlamentului, Pre~edintelui sau ale Guvemului.
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