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Joi - l7 martie 2022 - intre orele 10:00 - 14100, roprezentantul institufiei Avocatul
Poporului - Biroul reritorial Ploieqti va fi prezent in municipiul Buzru, pentru a acorda
audien{e cetifenilor din jude;ul Buznu gi pentru a primi petifii.
Activitatea se va desf6gura la sediul consiliului Judefean Buztru, situat in municipiul
Buztru, Bd. Nicolae Bilcescu, nr. 48, in spaliul pus la clispozilie ln acest scop.
cettrlenii pot solicita sprijinul Avocatului poporului in mod gratuit, flrl perceperea de taxe.
Pentru operativitate, recom,rndim ca la momentul acordirii audienfei, pcrsoanele
interesate si prezinto o cerere din care sii rezulte pe scurt prohtemele cu care se
confrunt[, prccunr gi documcntc justificative, in copie.
Reamintim cetitenilor cr institufia Avocatul poporutui este o autoritate publici
autonomi qi independenti faftr de oricare alti autoritate publicr din Romsnia qi are
drept drept scop aptrrarea drepturilor 9i liberttrfilor persoanelor fizice ln raporturile
acestora cu autorittrfilc publice.
Domeniile de activitate in care poate acliona institutia Avocatul poporului sunt:
- domeniul dreptulile omului, egalirate de ganse intre birbaJi gi femei, cutte religioase gi
minorititi nalionale
- domeniul drepturile familiei, tinerilor, pensiona[jor, persoanelor cu handicap
- domeniul ap[rarea, protecfia $i aptrrarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului
- domeniul armat5, justitie, poli1ff, penitenciare
- domeniul proprietate, muncE, proteclie social[, impozite gi taxe.
Se poate adresa Avocatului Poporului orice persoantr care se simte nedrepttrfittr de
faptcle unui funclionar public din cadrul autoritllilor centrale ori locale.
Pentru prirnirea in audienltr nu este necesara prograrnarea, toate persoanele care se vor
prezenta vor fi primite in audienl[.
Totodati, cettrfenii care doresc str se a<treseze institufiei Avocatul poporului Biroului reritorial Ptoieqti pot transmite cererile gi prin po{ltr, pe adresa biroului din
municipiul Ploiegti, B-dul Republicii nr.2-4, inrrarea H, erajul I, camera 155, judelul prahova
sau prin e-mail pe adrcsa avpprahova@avp.ro.
Rela;ii suplimentare se pot obline la numtrrul de telefon 0244 - 593 227.
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