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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Călăraşi Primăria comunei 

Roseţi 
 

Data controlului 
05/04 

 
Data ultimului control 

efectuat* 
16/06/2010 

 
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. 
 

Călăraşi Primăria comunei 
Modelu 

 
Data controlului 

05.04.2011 
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 
modificările operate în listele 
electorale permanente nu 
erau transmise către 
judecătoria competentă 
teritorial. 

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

 

3. Călăraşi Primăria 
Municipiului 

Călăraşi 
 

Data controlului 

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 



07.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat 
16.11.2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

competentă teritorial. 
 

4. Călăraşi 
 

Primăria comunei 
Ştefan Vodă 

 
Data controlului 

07.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat 
18.11.2010 

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. 

5. Ialomiţa 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei 
Andrăşeşti 

 
Data controlului 

11.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat 
02.06.2010 

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. 

 

6. Ialomiţa Primăria comunei 
Albeşti 

 
Data controlului 

11.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
03/11/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Avertisment pentru 
neprezentarea listelor 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului primarul 
şi secretarul comunei nu se 
aflau în localitate. 

Controlul va fi reprogramat 



permanente. 

7. Călăraşi Primăria comunei 
Independenţa 

 
Data controlului 

22.03.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
14.10.2010 

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 
modificările operate în listele 
electorale permanente nu 
erau transmise către 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 

 

8. Călăraşi Primăria  comunei 
Cuza Vodă 

 
Data controlului 

13.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
14.10.2010 

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 
modificările operate în listele 
electorale permanente nu 
erau transmise către 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 
 
 
 
 
 

 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 

 

9. Ialomiţa Primăria comunei 
Bărcăneşti 

 
Data controlului 

18.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
22.06.2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 

 



Transmiterea prin fax 
către Filiala Bucureşti 
Ilfov a procesului – 
verbal de predare - 
primire a  l.e.p. turul I  
pentru alegerea 
preşedintelui şi 
referendumul naţional 
din data de 22 
noiembrie 2009, în 
termen de 7 zile. 

10. Ialomiţa Primăria comunei 
Borăneşti 

 
Data controlului 

18.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
22.06.2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea prin fax 
către Filiala Bucureşti 
Ilfov a dispoziţiei 
primarului privind 
desemnarea locurilor 
speciale de afişaj 
electoral, în termen 
de 7 zile. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

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

 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 

 

11. Ialomiţa Primăria  comunei 
Coşereni 

 
Data controlului 

18.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
23.06.2010 

 
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 
modificările operate în listele 
electorale permanente nu 
erau transmise către 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 
 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

12. Ialomiţa Primăria comunei 
Axintele 

 
Data controlului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului 
modificările operate în listele 
electorale permanente nu 
erau transmise către 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 



18.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
09.06.2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

judecătoria competentă 
teritorial. 

 
 

 

13. Ilfov Primăria oraşului 
Otopeni 

 
Data controlului 

27.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
25.03.2010 

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 
arondată. 
 

14. Ilfov 
 

Primăria comunei 
Baloteşti 

 
Data controlului 

27.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
23.03.2010 

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 
arondată. 
 

15. Ialomiţa 
 

Primăria comunei 
Bueşti 

 
Data controlului 

28.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat 
16.03.2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea prin fax 
către Filiala Bucureşti 
Ilfov a dispoziţiei 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nu a fost cazul. 



 
 
 

primarului privind de-
semnarea unei 
persoane care să 
opereze în l.e.p., în 
termen de 7 zile. 

16. Ialomiţa 
 
 
 

Primăria comunei 
Perieţi 

 
Data controlului 

28.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat 
09.06.2010 

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 
arondată. 
 

17. Ilfov 
 

Primăria comunei 
Tunari 

 
Data controlului 

29.04.2011 
Data ultimului control 

efectuat* 
12.07.2010 

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 
arondată. 
 


