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12 aueust 2021 - intre orele 10:00 - 14:00, reprezentantul institufiei
Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiepti va fi prezent in municipiul BuzEu,
pentru a acorda audiente cetilenilor din judeful Buziu 9i pentru a primi petifii.
Activitatea se va deslbqura la sediul Consiliului Jude(ean BuzIu, situat in
municipiul Buzf,u, Bulevardul Nicolae Bdlcescu nr.48, in spatiul pus la dispozilie in acest

Joi

-

scop.

Cetd{enii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului in mod gratuit, f6rd perceperea
de taxe.

Pentru operativitate, dar gi pentru respectarea unor misuri de siguran(5
medicali, recomandim ca persoanele interesate si solicite telefonic la numtrrul 0244 593 227 o programare prealabil5, iar la momentul acordlrii audien(ei sE prezinte o
cerere din care si rezulte pe scurt problemele cu care se confruntl, precum gi
documente justificative, in copie.
Pentru acces. persoanele care solicitd audienld trebuie sE respecte formalitafle
prevazute de Ordinul nr. 87 412020 privind instituirea obligativitafli purt[rii mdgtii de
protec{ie, a triajului epidemiologic Ai dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea
contamindrii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stdrii de alertd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare: purtarea mSstii de protectie. triaj epidemiologic. dezinfectarea
obligatorie a mAinilor.
Relalii suplimentare se pot obline Ia numirul de telefon al Biroului Teritorial PloieEti
al instituliei Avocatul Poporului 0244 - 593 227.
TotodatI, ceti(enii care doresc si se adreseze institu(iei Avocatul Poporului Biroului Teritorial Ploieqti pot transmite cererile gi prin poqtl, pe adresa biroului din
municipiul Ploieqti, B-dul Republi cii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, judeful
Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audien{e la sediu
gi de dispecerat este urmdtorul: luni-miercuri in intervalul orar 10.00-14.00, mar{i qi joi
in intervalul orar 12.00- 16.00.
Reamintim cetdlenilor ci, institu(ia Avocatul Poporului este o autoritate publici
autonoml qi independenti fa(i de oricare altS autoritate publici din Rominia qi are
drept drept scop apirarea drepturilor gi liberti(ilor persoanelor fizice in raporturile
acestora cu autorititile publice.
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