REGULAMENT PRIVIND DEPUNEREA PETIŢIILOR
Dreptul la petiționare
Dreptul la petiționare este garantat de C onstituția României. Activitatea de soluționare a petițiilor
este reglementată prin O.G. nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002.
Dreptul de petiționare față de Societatea de Transport Public Timişoara poate fi exercitat de către:
·

cetățeni

·

organizații legal constituite.

Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:
·
datele de identificare ale petiționarului (nume, pr enume, un număr de telefon la care
petiționarul poate fi contactat şi o adresă de e -mail personală şi valabilă);
·
aspecte relevante referitoare la subiectul petiției, evitându-se, pe cât posibil, detaliile
inutile;
·

copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).

În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin datele de identificare a unuia
dintre petiționarii membri ai grupului, date enunţate anterior.
În cazul în care petiţia e scrisă de mână, rugăm ca petițiile să fie redactate cât mai clar și lizibil.
Dacă datele de identificare și textul nu sunt lizibile, iar obiectul petiției nu este prezentat clar,
petiția va fi clasată.
De asemenea, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identific are ale
petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Petițiile care conțin injurii și expresii
denigratoare la adresa instituției sau a funcționarilor acesteia nu vor fi luate în considerare.
Petițiile pot fi înaintate STPT, prin:
·

poștă: Timişoara, Bulevardul Dâmboviţa, nr.67, 300473

·

prin opţiunea de Petiţie online;

·

e-mail: relatiipublice@stpt.ro;

·

depunere directă la adresa menționată mai sus - Registratură.

Dreptul la liberul acces la informațiile de interes public
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, definite astfel
prin Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate
cu C onstituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
C onform art. 6 din Legea nr. 544/2001:
(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituț iile publice, în
condițiile acestei legi, informațiile de interes public.
(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora,
informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea
informației de interes public;
c) numele, prenumele și adresa la care se solicită primirea răspunsului (poştală sau de email,
personală şi valabilă).
Solicitările scrise, formulate în baza Legii nr. 544/2001, pot fi înaintate STPT prin :
·

poștă: Timişoara, Bulevardul Dâmboviţa, nr.67, 300473

·

prin opţiunea de Petiţie online;

·

e-mail: relatiipublice@stpt.ro;

·

depunere directă la adresa menționată mai sus - Registratură.

