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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Bucureşti Primăria 

Sectorului 1 
 

Data controlului 
09.06.2011 

 
Data ultimului 

control efectuat* 
13.01.2010 

 
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; 

Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

2. Bucureşti SPCLEP Sector 1 
 

Data controlului 
09.06.2011 

 
 
 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către primari, cu privire 
la persoanele care au împlinit 18 ani, care şi-au schimbat 
domiciliul sau care au decedat; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi 
eliberarea cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele 
electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

3. 
 

Bucureşti Primăria 
Sectorului 2 

 
Data controlului 

06.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 
 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
20.01.2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

4. Bucureşti SPCLEP Sector 2 
Data controlului 

06.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

5. Bucureşti Primăria 
Sectorului 3 

 
Data controlului 

07.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

03.02.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

6. Bucureşti SPCLEP Sector 3 
Data controlului 

07.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

7. Bucureşti 
 
 

Primăria 
Sectorului 4 

Data controlului 
08.06.2011 

 
Data ultimului 
control efectuat 

20.04.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 
 
 
 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 
8. Bucureşti SPCLEP Sector 4 

Data controlului 
08.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

9. Bucureşti Primăria 
Sectorului 5 

Data controlului 
02.06.2011 

 
Data ultimului 
control efectuat 

05.02.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

10. Bucureşti SPCLEP Sector 5 
Data controlului 

02.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

11. Bucureşti Primăria 
Sectorului 6 

Data controlului 
14.06.2011 

 
Data ultimului 
control efectuat 

09.02.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 
 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 
 
 

12. Bucureşti SPCLEP Sector 6 
Data controlului 

14.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
13. Giurgiu Primăria oraşului 

Bolintin Vale 
 

Data controlului 
16.06.2011 

 
Data ultimului 
control efectuat 

23.08.2010 
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. Giurgiu 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei 
Bolintin Deal 

 
Data controlului 

16.06.2011 
Data ultimului 
control efectuat 

23.08.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Transmiterea prin 
fax către Filiala 
Bucureşti Ilfov a 
procesului verbal 
de predare primire 
de la BJABDEP 

Giurgiu a copiilor 
listei electorale 

turul II. 

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. 
 

15. Giurgiu Judecătoria 
Bolintin Vale 

- existenta unui exemplar original al listelor electorale 
permanente ce cuprind alegatorii din unităţile administrativ-
teritoriale arondate judecătoriei; 
- condiţiile de păstrare ale listelor electorale; 
- comunicarea către primarii a persoanelor care si-au pierdut 
drepturile electorale; 
- existenta comunicărilor transmise de primarii, privind 
modificările operate in listele electorale; 
- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 

Nu a fost cazul Nu a fost cazul 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
- discuţii de natura tehnica si organizatorica privind predarea 
spre topire a listelor electorale permanente si a celorlalte 
materiale utilizate in procesul electoral; 
- informare asupra colaborării dintre judecătorie si celelalte 
instituţii implicate in procesul electoral. 

16. Giurgiu 
 
 
 
 
 

Primăria  comunei 
Floreşti Stoeneşti 

 
Data controlului 

21.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat 

17.03.2010 
 

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. 
 

17. Giurgiu Primăria comunei 
Găiseni 

 
Data controlului 

21.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

02.09.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor operate în 
listele electorale permanente la 
judecătoria arondată. 
 

18. Giurgiu Primăria comunei 
Bucşani 

 
Data controlului 

22.06.2011 

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. 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
 

Data ultimului 
control efectuat 

18.05.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Transmiterea prin 
fax către Filiala 
Bucureşti Ilfov a 
dispoziţiei privind 
desemnarea unei 
persoane care să 
opereze în listele 
electorale. 

 

19. Giurgiu Primăria comunei 
Clejani 

 
Data controlului 

22.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat 

25.08.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Transmiterea prin 
fax către Filiala 
Bucureşti Ilfov a 
procesului verbal 
de predare primire 
de la BJABDEP 

Giurgiu a copiilor 
listei electorale 

turul II. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Reprogramare (secretarul comunei 
era în concediu de studii) 
 

Reprogramare control. 

20. Giurgiu Primăria comunei 
Adunaţii Copăceni 

 
Data controlului 

23.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat 

06.09.2010 

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. 
 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 
21. Giurgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei 
Călugăreni 

 
Data controlului 

23.06.2011 
Data ultimului 
control efectuat 

09.09.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Transmiterea prin 
fax la sediul 
instituţiei noastre a 
copiilor listelor 
electorale 
permanente 
transmis de către 
B.J.A.B.D.E.P.  
Giurgiu pentru 
alegerile 
prezidenţiale. 

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. 
 

22. Giurgiu SPCLEP 
Călugăreni 

Data controlului 
23.06.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

23. Ilfov Primăria comunei 
Berceni 

 
Data controlului 

28.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat* 

30.03.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 



 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale 

24. Ilfov Primăria comunei 
Popesti Leordeni 

 
Data controlului 

28.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat 

30.03.2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

25. Ilfov Primăria comunei 
Glina 

 
Data controlului 

28.06.2011 
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; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

26. Ilfov Primăria comunei 
Branesti 

 
Data controlului 

30.06.2011 
 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 
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control efectuat 

11.05.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale 

27. Calarasi Primăria comunei 
Belciugatele 

 
Data controlului 

30.06.2011 
 

Data ultimului 
control efectuat 

11.10.2010 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

 
 
 
 
 


