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COMUNICAT
Joi - 10 iunie 2021 - intre orele 10;00 - 14:00, reprezentantul institu^e!

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploieti va fi prezent in municipiul Buzau
pentru a acorda audienfe ceta^enilor din judeful Buzau i pentru a primi petifii.
Activitatea se va desfaura la sediul Consiliului Judetean Buzau, situat in
municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48, in spafiul pus la dispozifie in acest scop.

Cetafenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului in mod gratuit, fara
perceperea de taxe.
Pentru operativitate, dar si pentru respectarea unor masuri de siguranta
medicala, recomandam ca persoanele interesate sa solicite telefonic la numarul 0244 -

593 227 o programare prealabila, iar la momentul acordarii audientei sa prezinte o
cerere din care sa rezulte pe scurt problemele cu care se confrunta, precum i
documente justificative, in copie.
Pentru acces. persoanele care solicita audienta trebuie sa respecte formalitatile

prevazute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de
protec^ie, a triajului epidemiologic i dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea
contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, cu modificarile i
completarile ulterioare: purtarea mastii de protec^ie, triaj epidemiologic, dezinfectarea
obligatorie a mainilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon al Biroului Teritorial Ploiesti
al institutiei Avocatul Poporului 0244 - 593 227.
Totodata, cetatenii care doresc sa se adreseze institutiei Avocatul Poporului -

Biroului Teritorial Ploiesti pot transmite cererile si prin posta, pe adresa biroului din
municipiul Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, jude^ul
Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiente la sediu
si de dispecerat este urmatorul: luni-miercuri in intervalul orar 10.00-14.00, marti si joi
in intervalul orar 12.00-16.00.

Reamintim cetatenilor ca, institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica
autonoma si independent^ fata de oricare alta autoritate publica din Romania si are
drept drept scop apararea drepturilor i liberta^ilor persoanelor fizice in raporturile
acestora cu autorita^ile publice.

Cristina Tache, consjlier;t;^ordonator

Biroul Teritorial Ploieti al institutiei Avdcatul Poporului

