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COMUNICAT 

Joi-15 septembrie 2022-Între orele 10:00-14:00, reprezentantul institu�iei 

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploie_ti va fi prezent în municipiul Buz�u, pentru a 

acorda audienfe cetäfenilor din jude�ul Buz�u _i pentru a primi peti�. 

Activitatea se va desf�_ura la sediul Consiliului Judefean Buz�u, situat în municipiu 

Buzau, Bd. Nicolae Bälcescu, nr. 48, în spa�iul pus la dispozi�ie în acest scop. 

Cet�tenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, f�r� perceperea de taxe. 

Pentru operativitate, recomandäm ca la momentul acordärii audien�ei, persoanele 

interesate s� prezinte o cerere din care s� rezulte pe scurt problemele cu care se confrunt�, 

precum _i documente justificative, în copie. 
Reamintim cet�tenilor c� institu�ia Avocatul Poporului este o autoritate public� 

autonom� _i independent� fa�� de oricare alt� autoritate public� din România �i are drept 

drept scop apärarea drepturilor �i libert��ilor persoanelor fizice în raporturile acestora 

cu autoritä�ile publice. 
Domeniile de activitate în care poate ac�iona institu�ia Avocatul Poporului sunt: 

- domeniul drepturile omului, egalitate de _anse între bärba�i �i femei, culte religioase �i 

minorit��i na�ionale 
domeniul drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap 
domeniul ap�rarea, protec�ia _i ap�rarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului 

- domeniul armat�, justi�ie, poli�ie, penitenciare 

-domeniul proprietate, munc�, protec�ie social�, impozite _i taxe. 
Se poate adresa Avocatului Poporului orice persoan� care se simte nedreptä�it� de 

faptele unui functionar public din cadrul autorit��ilor centrale ori locale. 

Pentru primirea în audien�� nu este necesar� programarea, toate persoanele care se vor 
prezenta vor fi primite în audien��. 

Totodat�, cetä�enii care doresc s� se adreseze institu�iei Avocatul Poporului -
Biroului Teritorial Ploie_ti pot transmite cererile _i prin po_t�, pe adresa biroului din municipiul Ploie_ti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, judetul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. 

Relatii suplimentare se pot ob�ine la num�rul de telefon 0244 -593 227. 
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