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RAPORT 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 

semestrul II al anului 2017 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă prezentăm raportul activităţii pe 

semestrul II al anului 2017, ( perioada 01 iulie – 31 decembrie 2017), al Compartimentului 

de Relaţii cu Publicul, Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului a Consiliului Judeţean Covasna. 

 Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la 

rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea 

unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între 

locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-

au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la 

Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost solicitate 

conducerii consiliului judeţean.   

 Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 149/2016, în cursul 

anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 30 persoane, din care 19 de persoane de 

către domnul preşedinte Tamás Sándor, 4 persoane de domnul vicepreşedinte Henning 

László János, 6 persoane de domnul vicepreşedinte Grüman Róbert-Csongor și o persoană 

de domnul secretar al județului Varga Zoltán.  

 Problemele celor 30 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul 

audienţelor. 

 

 În acest semestru al anului au fost înregistrate un număr de 10 petiții. 

 

Petiţiile ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost 

analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţie erau: 

 

 reclamație cu privire la indicatoarele rutiere de pe un drum județean; 

 reclamație cu privire la activitatea unui medic; 

 reclamație cu privire la starea trotuarului de pe o stradă din orașul Baraolt; 

 sprijin în vederea rezolvării problemele composesoratului; 

 reclamație cu privirea la desfășurarea unor lucrări de construire ilegal; 
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 reclamație cu privire la faptul că apa dirijată în urma lucrărilor la drum 

inundă proprietatea; 

 s-a solicitat copia autorizației de construire emisă pe a vecinului ; 

 solicită sprijin financiar pentru publicarea unei cărți; 

 reclamă decizia conducerii spitalului că a fost demis din funcția de șef secție; 

 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul petiţiilor şi cererilor 

depuse la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă 

şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei 

în relaţia cetăţean funcţionar public, care va duce la schimbarea mentalităţii de ambele 

părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, 

fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 

 

Întocmit, 

 Consilier 

 

 

Director executiv KOVÁCS Angela 
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