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C O M U N I C A T

Luni - 10 decembrie 2018 - intre orele 10:00 - 14:00, reprezentantul institute!
Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targovi§te,
pentru a acorda audience cetdfenilor din judeful Dambovifa sj pentru a primi petifii.

Activitatea se va desf£§ura la sediul Consiliului Judefean Ddmbovifa, situat in
municipiul Targovi§te, Pia^a Tricolorului, nr. 1, in spajiul pus la dispozijie in acest scop.

Cetajenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului in mod gratuit, f&rS perceperea de
taxe.

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte cu o petifie din
care sa rezulte pe scurt problemele cu care se confrunta, precum si documente
justificative, in copie.

Nu intra in competenja institute! Avocatul Poporului actele autorit^ii judec&tore§ti, ale
Parlamentului, Pre§edintelui sau ale Guvernului.

Precizam ca Institufia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor §i
libertatilor cet^fenilor In raport cu autoritafile publice, iar domeniile de activitate In care
poate actiona sunt:.
- domeniul drepturile omului, egalitate de §anse intre barba^i §i femei, culte religioase §i
minoritati rationale
- domeniul drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap
- domeniul apSrarea, protecfia §i apararea drepturilor copilului - Avocatul Copilului
- domeniul armata, justi^ie, politic, penitenciare
- domeniul proprietate, munca, protec^ie sociala, impozite §i taxe

Pentru primirea In audienta nu este necesara programarea, toate persoaneie care se
vor prezenta vor fi primite In audienfa.

Orice persoana care se simte nedrepta^ita de faptele unui func^ionar public din
autorita^ile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului.

Relajii suplimentare se pot otyine la numarul de telefon al Biroului teritorial Ploiesti al
institufiei Avocatul Poporului - 0244-593227.

loana Enache
Expert coordonator
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