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COMUNICAT
t\ Joi - 20 februarie 2020 - intre orele 10:00 - 14:00, reprezentantul institufiei

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiegti va fi prezent in municipiul Buztru,
pentru a acorda audienfe cetifenilor din judeful Buziu gi pentru a primi petifii.

Activitatea se va desfdpura la sediul Institufiei Prefectului Jude{ul Buziu,
situat in municipiul Buziu, B-dul. N. Bilcescu, ff. 48 in spatiul pus la dispozilie in
acest scop.

Cetltenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului in rnod gratuit, fdri
perceperea de taxe.

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate si se prezinte cu o
peti{ie din care sX rezulte pe scurt problemele cu care se confruntio precum gi
documente justilicativeo in copie.

Nu intrd in competenta institufiei Avocatul Popodui actele autoritdtii
judecitoreqti, ale Parlarnentului, Pregedintelui sau ale Guvernului.

Precizim ci Institufia Avocatul Poporului are drept scop aplrarea
drepturilor gi libertifilor cetifenilor in raport cu autoritlfile publice, iar
domeniile de activitate in care poate actiona sunt:.
- domeniul drepturile omului, egalitate de qanse intre bdrba{i gi femei, culte religioase
gi minoritlfi na{ionale
- dorneniul drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap
- dorneniul apdrarea, proteclia qi aplrarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului
- domeniul armatd,j usti{ie, poli{i e, penitenc iare
- domeniul proprietate, muncd, proteclie social[, impozite gi taxe

Penfru primirea in audienfi nu este necesari programarea, toate
persoanele care se vor prezenta vor fi primite in audienfi.

Orice persoand care se simte nedrept6(it6 de faptele unui functionar public din
autorit[{ile cenhale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului.

Rela,tii suplimentare se pot obfine la numirul de telefon al Biroului
teritorial Ploiegti al institufiei Avocatul Poporului - 0244-593227.

Maria Mirabela Miliescu
Consilier c
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