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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA

CĂTRE,
UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL TULCEA
DOAMNEI/DOMNULUI PRIMAR
Reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa ai Instituţiei Avocatul Poporului continuă
acordarea de audienţe cetăţenilor din judeţul Tulcea.
Conform programului stabilit de instituţia noastră şi Biroul Teritorial Constanţa al
Instituţiei Avocatul Poporului, audienţele se vor desfăşura 26 martie 2018, începând cu
ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea. Nu este obligatorie
înscrierea.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din comunitatea locală, vă adresăm rugămintea
de a mediatiza aceste informaţii prin afişare la loc vizibil, la sediul primăriei.
Pentru ca cererea sa fie primită aceasta trebuie să fie formulata in scris, sa fie
semnata de petitionar si sa fie depusa personal sau prin reprezentantul legal.
Cererile pot fi transmise şi prin posta, la sediul Instituţiei Avocatul Poporului din Bdul Tomis, nr. 51, Constanţa sau pe email la adresa avpconstanta@avp.ro.
Precizăm că instituţia Institutia, Avocatul Poporului, are drept scop apararea
drepturilor si libertatilor cetatenilor in raport cu autoritatile publice. Acordarea audienţelor
este gratuită, iar petiţiile adresate sunt scutite de taxă de timbru. Orice persoană fizică
care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică (Primării,
Prefecturi, Case de Pensii, Servicii, Oficii, Inspectorate, etc.) cu excepţia autorităţii
judecătoreşti, se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului.
Pentru ca cererea sa fie examinata aceasta trebuie să cuprindă informaţii complete
referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu);
drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată,
dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea
obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau
dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate
anterior. Totodată, la cerere, se vor anexa actele doveditoare (în copie).
Vă mulţumim pentru colaborare.
PREFECT,
Lucian Furdui

Str. Păcii nr.18, Tulcea, Cod poştal: 820009, nr. de telefon relaţii cu publicul: 0240 517185
nr. de telefon Cabinet Prefect: 0240 511042, nr. de fax: 0240 513036
e-mail:prefect@prefecturatulcea.ro, website: www.prefecturatulcea.ro

