
Filiala Bucureşti-Ilfov (Municipiul Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa)                                                                      Anexa nr. 8 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Giurgiu 

 
Instituţia Prefectului 

Giurgiu 
- prezentarea concluziilor rezultate în urma acţiunilor de 
control şi îndrumare electorală efectuate în cadrul 
administraţiei publice locale situate pe raza judeţului 
Giurgiu, în anul 2010; 
- informarea şi solicitarea sprijinului conducerii Prefecturii 
şi a Primăriei, în vederea organizării în municipiul Giurgiu, 
a unei acţiuni, sub denumirea  ,,Primul Vot” , destinată 
tinerilor care vor vota pentru prima dată  la alegerile din 
anul 2012  
- abordarea problemelor organizatorice şi de mobilizare a 
conducerii Inspectoratului Şcolar Giurgiu, cât şi a 
destinatarilor ţintă din cadrul unităţilor de învăţământ 

Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

2. 
 

Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Săbăreni 

 
Data controlului 

09/02 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

13/05/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
 

Nu a fost cazul 

- verificarea listelor electorale permanente transmise 
primăriei de BJABD- Giurgiu pentru alegerile prezidenţiale 
şi referendumul naţional din noiembrie 2009. 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de 
către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria 
competentă teritorial cu privire la modificările operate în 
exemplarul listei electorale permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la 
dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor electorale 
permanente şi de soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale permanente; 
- verificarea locaţiilor de depozitare şi păstrare a 
materialelor de logistică electorală, recuperate de la 
alegerile anterioare 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

3. Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Joiţa 

 
Data controlului 

09/02 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

13/05/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

S-a dispus măsura 
arhivării materialelor 
rezultate în urma 
alegerilor în 
conditiile prevăzute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; 

 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
de lege în termen de 
7 zile. 

4. Giurgiu 
 
 
 

Primăria comunei 
Cosoba 

Data controlului 
09/02 

 
Data ultimului 

control efectuat* 
13/05/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- S-a stabilit 
transmiterea prin fax 
către Filiala 
Bucureşti Ilfov a 
procesului-verbal de 
predare primire a 
copiilor listelor 
electorale permanente 
transmis de către 
B.J.A.B.D.E.P. 
Giurgiu pentru turul I 
al alegerilor 
prezidenţiale şi 
pentru Referendumul 
din data de 22 
noiembrie 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; 

 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

5. Giurgiu Primăria  comunei 
Vînătorii Mici 

 
Data controlului 

22/02 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

17/05/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

 
 
 
 
 
 
 
Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

6. Giurgiu Primăria comunei 
Crevedia Mare 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
Data controlului 

22/02 
Data ultimului 

control efectuat* 
17/05/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

 listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

7. Giurgiu Primăria comunei 
Mîrşa 

 
Data controlului 

22/02 
Data ultimului 

control efectuat* 
18/05/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Nu a fost cazul 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

8. Giurgiu Primăria comunei 
Roata de jos 

 
Data controlului 

22/02 
Data ultimului 

control efectuat* 
17/05/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

9. Giurgiu Primăria comunei 
Vărăşti 

 
Data controlului 

16/02 
Data ultimului 

control efectuat* 
20/05/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- S-a stabilit 
transmiterea prin fax 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2  La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
către Filiala 
Bucureşti Ilfov a 
procesului-verbal de 
predare primire de la 
B.J.A.B.D.E.P. 
Giurgiu a listelor 
electorale permanente 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2009; a procesului-
verbal de predare 
primire a copiilor 
listelor electorale 
permanente transmis 
de către 
B.J.A.B.D.E.P.  
Giurgiu pentru turul I 
al alegerilor 
prezidenţiale şi 
pentru Referendumul 
din data de 22 
noiembrie 2009, şi 
pentru turul II; a 
adresei de înaintare a 
exemplarului   II al 
listei electorale către 
Judecătoria Giurgiu; 
a proceselor verbale 
de predare primire a 
copiilor listelor 
electorale permanente 
de către primar, 
preşedinţilor 
birourilor electorale 
ale secţiilor de 
votare. 

10. Giurgiu Primăria comunei 
Valea Dragului 

 
Data controlului 

16/02 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

08/09/2010 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Transmiterea prin fax 

către Filiala 
Bucureşti Ilfov în 
termen de 5 zile a 
copiilor listelor 

electorale permanente 
pentru referendum şi 
a  proceselor verbale 
de transmitere a două 

exemplare   ale 
acestora către 

preşedinţii secţiilor 
de votare pentru turul 

1 şi 2 al alegerilor. 
11. Giurgiu Primăria comunei 

Herăşti 
 

Data controlului 
17/02 

 
Data ultimului 

control efectuat* 
20/05/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
S-a dispus măsura 

arhivării materialelor 
rezultate în urma 

alegerilor în 
conditiile prevăzute 

de lege. 
Transmiterea 

exemplarului II al 
listei electorale către 
Judecătoria Giurgiu 
însoţit de adresa de 

înaintare în termen de 
10 zile. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

12. Giurgiu Primăria comunei 
Hotarele 

 
Data controlului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
17/02 

 
Data ultimului 

control efectuat* 
08/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Avertisment (aplicat 
prin procesul verbal 
de constatare a 
contravenţiilor seria 
A nr. 0000923 în 
conformitate cu 
prevederile art. 262 
alin.(1) din Legea 
370/2007. 
Trasmiterea 
documentelor prin 
fax la sediul Filialei 
Bucuresti Ilfov în 
termen de 10 zile. 
Recomandări: 
- desemnarea unei 
persoane care să 
efectueze operaţiuni 
în listele electorale 
permanente. 
- predarea spre topire 
a listelor electorale 
permanente utilizate 
la alegerile anterioare 
conform prevederilor 
art.302 alin.(5) din 
Legea nr.370/2004. 

judecătoria arondată. 
 

13. Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Colibaşi 

 
Data controlului 

28/02 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

08/06/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(la ultimul control) 

S-a recomandat 
predarea spre topire a 

listelor electorale 
permanente utilizate 

la alegerile anterioare 
conform prevederilor 

art.302 alin.(5) din 
Legea nr.370/2004.. 

14. Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Gostinari 

 
Data controlului 

28/02 
Data ultimului 

control efectuat* 
01/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea 
documentelor care 

nu au putut fi 
prezentate la data 

controlului, prin fax, 
în termen de 5 zile 

către Filiala 
Bucureşti Ilfov. 
S-a recomandat 

predarea spre topire a 
listelor electorale 

permanente utilizate 
la alegerile anterioare 
conform prevederilor 

art.302 alin.(5) din 
Legea nr.370/2004.. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2 La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

Actualizarea listelor electorale 
permanente. 
Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

 


