INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI
ARTICOLE ÎN PRESĂ ÎN ANUL 2018

10 ianuarie 2019
https://dbrealitynews.ro/2019/01/10/targoviste-avocatul-poporului-reia-audientele-gratuite/

Avocatul Poporului vine luni la Târgoviște – articol publicat pe site-ul http://www.ziardambovita.ro, privind programul de
audiențe în teritoriu în luna ianuarie 2019
01 februarie 2019

154 de dâmbovițeni au cerut ajutorul Avocatului Poporului - articol cu privire la bilanțul activității BT Ploiești pentru anul
2018, publicat pe site-ul http://targovistenews.ro, în data de 01februarie 2019
http://targovistenews.ro/live/154-de-damboviteni-au-cerut-ajutorul-avocatului-poporului/
07 februarie 2019

Comunicat privind bilantul activității pe anul 2018 – articol publicat pe site-urile Instituției Prefectului Prahova, Instituției
Prefectului Județul Dâmbovița, Consiliul Județean Prahova, Consiliul Județean Buzău Consiliului Județean Dâmbovița,
D.G.A.S.P.C. Prahova
https://www.cjph.ro/avocatul-poporului/669-comunicat-privind-activitatea-biroului-teritorial-ploiesti-al-institutieiavocatului-poporului-pe-anul-2018
https://ph.prefectura.mai.gov.ro/bilantul-activitatii-biroului-teritorial-ploiesti-al-avocatului-poporului-din-anul-2018/
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/08/AVP-BT-Ploiesti-BILANT-20180001.pdf
https://www.copilprahova.ro/comunicate-anunturi/1330-avocatul-poporului-biroul-teritorial-ploiesti-bilantul-activitatii-peanul-2018

Avocatul Poporului – audiențe la Târgoviște, articol publicat pe site-ul http://www.gazetadetitu.ro , în data de 07 februarie
2019
http://www.gazetadetitu.ro/2018/02/07/avocatul-poporului-audiente-la-targoviste-12-02-2018/

Comunicat privind acordarea audiențelor în Târgoviște, atricol publicat pe site-ul http://cjp-dambovita.minisat.ro, în data
de 07.02.2019
http://cjp-dambovita.minisat.ro/docs/DB%20comunicat%20februarie%202019.pdf

Dâmbovițenii care se consider nedreptățiți se pot adresa reprezentantului Instituției Avocatul Poporului
http://www.ziare.com/targoviste/articole/avocatul+poporului+targoviste
11 februarie 2019

Avocatul Poporului, din nou în Dâmbovița, articol publicat pe site-ul http://dbonline.ro în data de 11 februarie 2019
http://dbonline.ro/avocatul-poporului-din-nou-dambovita/
“Comunicat de presă privind acordarea audiențelor în data de 14 februarie 2019 în mun. Buzău”, publicat pe site-ul
Instituției Prefectului județul Buzău, în data de 11 februarie 2019.
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https://bz.prefectura.mai.gov.ro/c-o-m-u-n-i-c-a-t-joi-14-februarie-2019-intre-orele-1000-1400-reprezentantul-institutieiavocatul-poporului-biroul-teritorial-ploiesti-va-fi-prezent-in-municipiul/
12 februarie 2019

”Vrei să vorbești cu Avocatul Poporului? Vine la Buzău în această săptămână”, publicat pe site-ul www.newsbuzau.ro, în
data de 12 februarie 2019.
”Vrei să vorbești cu Avocatul Poporului?”, publicat pe site-ul www.ziar.com, în data de 12 februarie 2019.
https://www.newsbuzau.ro/social/37328-vrei-sa-vorbesti-cu-avocatul-poporului-vine-la-buzau-in-aceasta-saptamana
https://www.ziar.com/news=12054888
4 martie 2019
”Acordă audiențe și primește petiții! Avocatul Poporului vine la Buzău”, publicat pe site-ul www.buzaumedia.ro, în data de
4 martie 2019.
https://www.buzaumedia.ro/social/acorda-audiente-si-primeste-petitii-avocatul-poporului-vine-la-buzau-2/

5 martie 2019
”Avocatul Poporului vine la Buzău”, publicat pe site-ul www.jurnaluldebuzau.ro, în data de 5 martie 2019.
http://www.jurnaluldebuzau.ro/social/avocatul-poporului-vine-la-buzau-2/
6 martie 2019

”Reprezentantul instituției Avocatul Poporului vine joi, 14 martie, la Buzău pentru a acorda audiențe și a primi petiții”,
publicat pe site-ul www.cronicadebuzau.ro, în data de 6 martie 2019.
http://cronicadebuzau.ro/index.php/10-world/563-reprezentantul-institutiei-avocatul-poporului-vine-joi-14-martie-labuzau-pentru-a-acorda-audiente-si-a-primi-petitii

07 martie 2019

”Comunicat de presă privind acordarea audiențelor în data de 14 martie 2019 în municipiul Buzău”, publicat pe site-ul
Instituției Prefectului județul Buzău, în data de 7 martie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, județul
Buzău, în data de 7 martie 2019, pe site-ul Consiliului Județean Buzău, în data de 11 martie 2019.
https://bz.prefectura.mai.gov.ro/joi-14-martie-2019-intre-orele-1000-1400-reprezentantul-institutiei-avocatul-poporuluibiroul-teritorial-ploiesti-va-fi-prezent-in-municipiul-buzau-pentru-a-acorda/
cjbuzau.ro/comunicat
http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3783:anun-instituia-avocatul-poporuluiaudiene-joi-14-februarie-2019-la-buzu&catid=207:avocatul-poporului-2019&Itemid=281

“Comunicat privind acordarea audiențelor în luna martie în municipiul Târgoviște”, publicat pe site-ul Consiliul Județean
Dâmbovița, Instituției Prefectului Județul Dâmbovița, Casei Județene de Pensii Dâmbovița, Primăriei Muncipiului
Târgoviște, Primăriei Titu, Primăriei Găești, etc.
http://primariatitu.ro/2019/03/08/avocatul-poporului-audiente-la-targoviste-11-martie-2019/

„Instituția Avocatul Poporului, zi de audiențe la Târgoviște”, atricol publicat pe site-ul https://stirilazi.ro în data de 07
martie 2019.
https://stirilazi.ro/institutia-avocatul-poporului-zi-de-audiente-la-targoviste/
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12 martie 2019
”În această săptămână Avocatul Poporului vine la Buzău!”, publicat pe site-ul www.newsbuzau.ro.
https://www.newsbuzau.ro/social/37685-in-aceasta-saptamana-avocatul-poporului-vine-la-buzau
3 aprilie 2019 Comunicat privind bilanțul activității Biroului teritorial Ploiești pe trimestrul I/2019, publicat pe site-urile
http://cjbuzau.ro și https://bz.prefectura.mai.gov.ro
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/08/Avocatul-Poporului-I-2018.pdf
https://bz.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/31/2019/04/Comunicat-bilant-trim-I-2019-.pdf
4 aprilie 2019 Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu într-un caz dramatic din Dâmbovița, articol publicat pe site-urile
https://realitateadedambovita.net
și http://www.dambovitanews.ro/
https://realitateadedambovita.net/avocatul-poporului-s-a-sesizat-din-oficiu-intr-un-caz-dramatic-din-dambovita/
http://www.dambovitanews.ro/
9 aprilie 2019
Vizită importantă la Buzău, joi 11 aprilie, publicat în data de 09 aprilie 2019 pe site-ul
https://www.newsbuzau.ro
https://www.newsbuzau.ro/social/38037-vizita-importanta-la-buzau-joi-11-aprilie/
11 aprilie 2019 COMUNICAT Joi – 11 aprilie 2019 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul

Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul
Buzău şi pentru a primi petitii, publicat pe site-ul Primăriei Râmnicu Sărat, județul Buzău.
http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3783:anun-instituia-avocatul-poporuluiaudiene-joi-14-februarie-2019-la-buzu&catid=207:avocatul-poporului-2019&Itemid=339/
10 aprilie 2019 Comunicat privind acordarea audiențelor în municipiul Târgoviște în data de 15 aprilie 2019, publicat pe
site-urile: Consiliului Județean Dâmbovița, Instituției Prefectului Județul Dâmbovița, Primăriei Municipiului Târgoviște,
Primăriei comunei Aninoasa, județul Dâmbovița
https://www.cjd.ro/buletine_informative/in_data_de_15_aprilie_2019_intre_orele_1000__1400_reprezentantul_institutiei_
av
https://db.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/
http://www.pmtgv.ro/avocat2019I.PDF
https://www.primariaaninoasa.ro/comunicat-audiente-avocatul-poporului-15-aprilie/
22 aprilie 2019 Ce recomandă Avocatul Poporului la aproape 3 luni de la cazul bebelușului decedat la Spitalul Județean
Târgoviște, articol publicat pe site-ul http://www.dambovitanews.ro
http://www.dambovitanews.ro/fapt-divers/13472-ce-recomanda-avocatul-poporului-la-aproape-3-luni-de-la-cazulbebelusului-decedat-la-spitalul-judetean-targoviste.html
2 mai 2019

Câți buzoieni s-au prezentat la Avocatul Poporului, în primele trei luni ale anului 2019, publicat pe site-ul
www.buzaumedia.ro
https://www.buzaumedia.ro/social/cati-buzoieni-s-au-prezentat-la-avocatul-poporului-in-primele-trei-luni-ale-anului-2019/
4 mai 2019 Comunicat privind acordarea audiențelor în municipiul Târgoviște în data de 13 mai 2019, publicat pe siteurile: Consiliului Județean Dâmbovița, Instituției Prefectului Județul Dâmbovița, Casei Județene de Pensii Dâmbovița
https://www.cjd.ro/buletine_informative/in_data_de_13_mai_2019_intre_orele_1000__1400_reprezentantul_institutiei_av
ocat
https://db.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/
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http://cjp-dambovita.minisat.ro/noutati.php
13 mai 2019

Comunicat privind acordarea audiențelor în municipiul Buzău în data de 16 mai 2019, publicat pe site-ul Primăriei
Municipiului Râmnicu Sărat,
http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3783:anun-instituia-avocatulpoporului-audiene-joi-14-februarie-2019-la-buzu&catid=207:avocatul-poporului-2019&Itemid=339
7 iunie 2019
“Comunicat privind acordarea audiențelor în data de 10 iunie 2019 în municipiul Târgoviște”, publicat pe site-ul Consiliul
Județean Dâmbovița, Instituției Prefectului Județul Dâmbovița, Casei Județene de Pensii Dâmbovița, Primăriei Muncipiului
Târgoviște, Primăriei Titu, Primăriei Găești, Primăriei Aninoasa, ș.a.
http://cjp-dambovita.minisat.ro/noutati.php
https://db.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/
http://www.pmtgv.ro/avocat10iul19.pdf
„Un reprezentant al Avocatului Poporului ține audiențe la Consiliul Județean Dâmbovița”, articol publicat pe site-ul
stirilazi.ro, în data de 7 iunie 2019
https://stirilazi.ro/un-reprezentant-al-avocatului-poporului-tine-audiente-la-consiliul-judetean-dambovita/
10 iunie 2019
”Comunicat de presă privind acordarea audiențelor în data de 13 iunie 2019 în municipiul Buzău”, publicat pe site-ul
Instituției Prefectului județul Buzău, Primăriei comunei Cochirleanca, Primăriei comunei Amaru, Primăriei comunei Rușetu,
în data de 10 iunie 2019.
http://www.comunacochirleanca.ro/anunturi-publice/comunicat-audiente-avocatul-poporului/
http://www.primariarusetu.ro/anunturi/comunicat-audiente-avocatul-poporului/
https://bz.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-avocatul-poporului-audiente-joi-13-iunie-2019-orele-10-14/
http://www.primariaamaru.ro/wp-content/uploads/2018/05/doc00152020180514115034.pdf
11 iunie 2019

”Vrei să vorbești cu Avocatul Poporului? Vine la Buzău, joi, 13 iunie 2019”, publicat pe site-ul www.newsbuzau.ro.
https://www.newsbuzau.ro/social/38789-vrei-sa-vorbesti-cu-avocatul-poporului-vine-la-buzau-joi-13-iunie-2019/
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