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AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIETI
BILAN^UL ACTIVITATH PE TRIMESTRUL I / 2021

In trimestrul I al anului 2021 la Biroul teritorial Ploieti al institutiei Avocatul Poporului au fost

primite 95 de petitii i 290 apeluri telefonice. De asemenea, au fost deschise 52 de dosare in care au

fost efectuate verificari cu privire la situatii semnalate i au fost solufionate 62 de dosare i 35 de

petitii care au avut ca obiect alte aspecte decat cele care intra in competen|a institutiei Avocatul

Poporului, iar in aceste cazuri cet&tenii au primit indrumari cu privire la modul de solutionare al

problemelor cu care se confrunta. La finele acestui trimestru se aflau in lucru un numar de 35 dosare.

Au fost inregistrate 16 sesizari din oficiu i a fost efectuata o ancheta proprie, in urma carora

au fost emise de catre Avocatul Poporului 7 recomandari pentru remedierea deficientelor rezultate in

urma verificarilor. Detalii referitoare la recomandarile emise pot fi studiate pe pagina de internet a

institutiei Avocatul Poporului www.avp.ro.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea i functionarea institutiei Avocatul Poporului,

republicata, in competenta Biroului teritorial Ploieti sunt cuprinse judetele Prahova, Buzau i

Dambovita. In contextul actual, in scopul prevenirii raspandirii comunitare a infectarii cu noul

coronavirus, activitatea de acordare a audientelor atat la sediul Biroului teritorial Ploieti al institutiei

Avocatul Poporului cat i in judetele din competenta acestui birou ramane suspendata.

Situatia cu privire la numarul persoanelor din judetele arondate, care au apelat la Biroul teritorial

Ploieti se prezinta astfel:
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Pentru cei interesati, reamintim ca, Biroul teritorial Ploieti al institutiei Avocatul Poporului are

sediul in municipiul Ploieti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227.

Pana la reluarea programului de audiente, cetatenii pot beneficia in continuare, in mod gratuit, de

serviciile institutiei Avocatul Poporului, prin Biroul teritorial Ploieti, solicitand sprijin, astfel: telefonic

la nr. 0244.593.227; prin transmiterea peti^iilor prin pota; prin e-mail, pe adresa avpprahova@avp.ro.

sau prin fax. Petifiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audientele

sunt gratuite.

De asemenea, va invitam sa accesati site-ul institutiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro,

care contine informatii detalitate cu privire la activitatea institutiei.
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