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RAPORT
privind soluţionarea petiţiilor anul 2014
În perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014, Biroul monitorizare și relații publice din cadrul
Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a înregistrat 128 petiţii, acestea
fiind soluţionate în termenele prevăzute de legislaţia care reglementează domeniul, respectiv O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aşa cum a fost aprobată de Legea nr.
233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor.
Din totalul acestora, 76 au fost adresate direct instituţiei noastre, iar 52 au fost primite prin intermediul
altor instituţii şi autorităţi (1 – Cabinet Senator, 8 -MMFPSPV, 1- Direcția de Sănătate Publică, 31 Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 1- Penitenciar Rahova, 1- Avocatul Poporului, 1- Consiler județean, 2Spitalul județean, 2- Inspectoratul Județean de Poliție, 2 -Administrația Prezidențială, 1- Primăria Răzvad, 1ONG Salvați Copiii ).
Din numărul total de petiţii, 118 au fost de competenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dâmboviţa, iar 10 au fost remise altor instituţii.
Problematica abordată în aceste petiţii a fost diversă, cuprinzând: sesizări ale unor cetăţeni privind
persoane aflate în dificultate, nemulţumiri privind măsurile de protecţie socială a persoanelor cu handicap
sau privind măsurile de protecţie socială pentru copii, solicitări de ajutoare materiale şi alte drepturi.
Toate petiţiile au fost analizate şi s-au întocmit răspunsuri de către compartimentele de specialitate,
răspunsurile fiind descărcate în registrul de petiţii, exceptând 2 petiții care au fost clasate datorită lipsei
informațiilor necesare pentru soluționarea acestora.
Pe lângă petiţiile transmise prin poştă, fax sau e-mail, au fost organizate şi s-a participat la audienţele
conducerii instituţiei, fiind soluţionate solicitările a 17 persoane.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor s-a desfăşurat în cadrul biroului monitorizare şi relaţii publice,
conform procedurii operaţionale existente în cadrul biroului.
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