
Filiala Bucureşti-Ilfov (Municipiul Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa)                                                                                                                          Anexa nr. 8 

 Municipiul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Giurgiu Primăria comunei 

Ulmi  
 

Data controlului  
05/12 

 
Data ultimului control 

efectuat* 
03/06/2010 

 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
 
Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

- verificarea modului de păstrare a listelor electorale 
permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de 
către persoanele abilitate; 
- 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 modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea 
de predare spre topire a listelor electorale permanente, 
conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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

2. 
 

Giurgiu Primăria comunei 
Ogrezeni  

 
Data controlului  

05/12 
Data ultimului control 

efectuat 
03/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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



3. Giurgiu Primăria comunei 
Mihai Bravu   

Data controlului  
07/12 

Data ultimului control 
efectuat 

08/06/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu au fost constatate deficienţe sau 
abateri de la normele legale. 

Nu a fost cazul. 
 

4. Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Comana   

Data controlului  
07/12 

Data ultimului control 
efectuat 

08/06/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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

5. Giurgiu 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei 
Schitu   

 
Data controlului  

08/12 
Data ultimului control 

efectuat 
06/10/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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

6.  Giurgiu Primăria comunei 
Stoeneşti  

Data controlului  
08/12 

Data ultimului control 
efectuat 

06/10/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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



de la normele legale. 

7. Călăraşi Primăria comunei 
Ileana     

 
Data controlului  

12/12 
Data ultimului control 

efectuat 
22/09/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente erau actualizate, însă, nu 
există o persoană autorizată prin 
dispoziţie / fişa postului. 
Actualizările operate în LEP nu erau 
transmise către judecătoria 
competentă teritorial. 
Lista electorală complemen-tară nu a 
putut fi prezentată. 
 
 

Desemnarea, prin dispoziţie a 
unei per- soane care să opereze 
modificări în LEP. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
competen-tă teritorial. 
Păstrarea listelor electorale 
complementare în registre 
speciale cu file detaşabile. 
S-a aplicat sancţiune 
contravenţională – avertisment 
pentru neprezentarea LEC. 

8. Călăraşi Primăria  comunei 
Nicolae Bălcescu  
Data controlului  

12/12 
Data ultimului control 

efectuat 
02/12/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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

9. Călăraşi Primăria comunei 
Vasilaţi    

Data controlului  
13/12 

Data ultimului control 
efectuat 

27/09/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 

 
 
 

La data controlului actualizările 
operate în listele electorale 
permanente nu erau transmise către 
judecătoria competentă teritorial. 
 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
competentă teritorial. 
 

10. Călăraşi Primăria comunei 
Gălbinaşi     

Data controlului  
13/12 

Data ultimului control 
efectuat 

15/06/2010 
MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 
 

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



 
 

(la ultimul control) 
La data controlului nu 
au putut fi prezentate: 
LEP, procesul verbal 
de predare-primire al 
LEP de la BJABDEP 
pentru tutul I şi II, 
adresa de înaintare 
către judecătorie, al 
exemplarului II al LEP. 
S-a dispus ca acestea să 
fie transmise prin fax 
în termen de 10 zile. 

11. Ilfov Primăria  comunei 
Cernica   

Data controlului  
14/12 

Data ultimului control 
efectuat 

10/05/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reprogramarea controlului. 
 


