
Filiala Sud- Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman)                                                                                                                                                        Anexa nr. 3 
 

 Judetul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1 Dambovita Primaria comunei 

Razvad 
 

Data controlului 
01.11.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT:  
21.07 2010 

 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
 Nu au fost dispuse măsuri. 

 
 

 

1. Realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de 
 votare şi delimitarea acestora; 
2.Asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea 
 corespunzătoare a materialelor de logistică electorală: 
3. Existenţa şi condiţiile de păstrare a registrului ce 
 conţine listele electorale permanente şi listele 
 complementare; 
4. Modul de întocmire a listelor electorale permanente 
 şi a listelor complementare ; 
5. Semnarea listelor electorale permanente şi a listelor 
complementare de către persoanele abilitate ; 
6. Autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în 
 listele electorale permanente şi listele complementare ; 
7. Actualizarea listelor electorale permanente şi listelor 
complementare, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite de la : 
a) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, cu privire la persoanele care şi-au schimbat 
domiciliul, cele care au împlinit 18 ani şi cele care au 
decedat ; 
b) Formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru 
Imigrări pentru cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot 
care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se 
întocmeşte lista. 
c) Ministerul de Justiţie, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut cetăţenia ; 
d) instanţele de judecată, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut drepturile electorale prin hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive. 
8. Efectuarea de comunicări către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul 
listei electorale permanente existent la primărie ; 
9. Modul de soluţionare de către primar a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale permanente ; 
10.Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 
A.E.P. în domeniul electoral; 
11.Concluzii rezultate ca urmare a problemelor întâmpinate  
în organizarea şi desfăşurarea alegerilor precedente; 

- alegatorii sunt inscrisi in 
lista electorala permanenta 
in ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004. 
 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

2 Dambovita Primaria comunei 
Gura Ocnitei 

 
Data controlului: 

01.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004. 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 



09.06.2010 
 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse măsuri.  

 

3 Dambovita Primaria comunei 
Raciu 

 
Data controlului: 

02.11.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

16.06.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.  

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004. 
 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

4 Dambovita Primaria comunei 
Lucieni 

 
Data controlului: 

02.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
16.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 
 

-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004. 
 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

5 Dambovita Primaria comunei 
Malu cu Flori 

 
Data controlului: 

03.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
21.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 
 

-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004. 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

6 Dambovita Primaria comunei 
Valeni 

 
Data controlului: 

03.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT:  
31.03..2010 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
31.03.2010 au fost 
indeplinite. 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 



MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- înaintarea către 
judecătoria competenta 
teritorial a unui exemplar al 
L.E.P. precum si a 
modificarilor operate in  
listele electorale 
permanente 

ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/2004 

7 Dambovita Primaria comunei 
Dobra 

 
Data controlului: 

04.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
24.06.201 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

 - înaintarea către 
judecătoria competenta 
teritorial  a a modificarilor 
operate in  listele electorale 
permanente. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 
 

Masura dispusă in actul de 
control din data de 
24.06.2010 
a fost indeplinită. 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/200 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

8 Dambovita Primaria comunei 
Cornatelu 

 
Data controlului: 

04.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
09.03.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/200 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 

9 Dambovita Primaria comunei 
Dragodana 

 
Data controlului: 

08.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
12.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
. -primarul comunei va lua 
masurile necesare ca L.E.P. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masura dispusă in actul de 
control din data de 
12.07.2010 nu 
a fost indeplinită 
 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii 
ce reglementeaza scrutinul 
respectiv. 
 



pentru alegerile urmatoare 
sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile 
legii ce reglementeaza 
scrutinul respectiv 

prevederile art.5, alin.(2) si 
(3) din Legea nr.370/200 

10 Dambovita Primaria orasului 
Gaesti 

 
Data controlului: 

08.11.2011 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 
12.08.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

11 Prahova Primaria comunei 
Filipestii de Padure 

 
Data controlului: 

09.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
11.08.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

12 Prahova Primaria comunei 
Filipestii de Targ 

 
Data controlului: 

09.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
08.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- primarul sa ia masuri ca in 
listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 
 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masura dispusă in actul de 
control din data de 
08.07.2010 a fost indeplinita 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 

13 Prahova Primaria comunei 
Floresti 

 
Data controlului: 

09.11.2011 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masura dispusă in actul de 
control din data de 
11.08.2010 
a fost indeplinita 
 

Nu s-au dispus măsuri 



 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
11.08.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- primarul sa ia masuri ca in 
listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

Nu s-au constatat nereguli 

14 Prahova Primaria comunei 
Aricestii Rahtivani 

 
Data controlului: 

09.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
08.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

15 Prahova Primaria comunei 
Tinosu 

 
Data controlului: 

10.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
03.09.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

16 Prahova Primaria comunei 
Brazi 

 
Data controlului: 

10.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
19.05.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

17 Dambovita Primaria comunei 
Vulcana Pandele 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 



Data controlului: 
21.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

22.06.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse măsuri 

 
18 

 

Dambovita Primaria comunei 
Vulcana Bai 

 
Data controlului: 

21.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
22.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

19 Dambovita Primaria comunei 
Runcu 

 
Data controlului: 

22.11.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

23.07.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

20 Dambovita Primaria orasului 
Fieni 

Data controlului: 
22.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

23.07.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

21 Dambovita Primaria comunei 
Valea Lunga 

 
Data controlului: 

23.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
28.06.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 



28.06.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
listele electorale 
permanente sa fie pastrate 
in conditii corespunzatoare 
iar operarea modificarilor 
sa fie realizata de persoane 
autorizate. 

22 Dambovita Primaria comunei 
Varfuri 

 
Data controlului: 

23.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
28.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

23 Dambovita Primaria comunei 
Iedera 

 
Data controlului: 

24.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
23.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
modificarile operate in 
listele electorale 
permanente sa fie 
comunicate Judecatoriei 
competente teritorial, iar 
operarea modificarilor sa 
fie realizata de persoane 
autorizate. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
23.06.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

24 Dambovita Primaria Municipiului 
Moreni 

 
Data controlului: 

24.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
23.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 



- Nu au fost dispuse măsuri 
25 Dambovita Primaria comunei 

Brezoaele 
 

Data controlului: 
25.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

07.05.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- Primarul comunei va lua 
masurile necesare ca 
întocmirea listelor 
electorale permanente 
pentru alegerile următoare 
să se facă in conformitate 
cu prevederile legii care 
reglementeaza scrutinul 
respectiv, iar in listele 
electorale permanente toti 
alegatorii sa aiba datele 
complete; 
 - secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Racari un exemplar al 
listelor electorale 
permanente precum si 
modificarile operate in 
liste.  

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
07.05.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

26 Dambovita Primaria comunei 
Potlogi 

 
Data controlului: 

25.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
14.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
primarul comunei sa 
masurile necesare ca 
întocmirea listelor 
electorale permanente 
pentru alegerile următoare 
să se facă in conformitate 
cu prevederile legii care 
reglementeaza scrutinul 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
14.05.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 



respectiv, iar in listele 
electorale permanente toti 
alegatorii sa aiba datele 
complete; 

27 Dambovita Primaria comunei 
Doicesti 

 
Data controlului: 

28.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
28.04.2010 

 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
- primarul comunei sa ia 
masurile necesare ca 
întocmirea listelor 
electorale permanente 
pentru alegerile următoare 
să se facă in conformitate 
cu prevederile legii care 
reglementeaza scrutinul 
respectiv, iar in listele 
electorale permanente toti 
alegatorii sa aiba datele 
complete 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data 
de28.04.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

28 Dambovita Primaria comunei 
Bezdead 

 
Data controlului: 

28.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
22.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
-primarul comunei sa ia  
masurile necesare ca in 
listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete, iar 
- secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Pucioasa un exemplar al 
listelor electorale 
permanente precum si 
modificarile operate in 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
22.07.2010 au fost 
indeplinite partial 
 
Deficiente constatate 
listele electorale permanente 
contin alegatori cu elemente 
lipsa. 

- primarul comunei sa ia masurile 
necesare ca in listele electorale 
permanente toti alegatorii sa aiba 
datele complete 



liste.  
29 Dambovita Primaria comunei 

Ulmi 
 

Data controlului: 
29.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

08.06.2010 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
-Primarul comunei sa ia 
masurile necesare ca 
întocmirea listelor 
electorale permanente 
pentru alegerile următoare 
să se facă in conformitate 
cu prevederile legii care 
reglementeaza scrutinul 
respectiv, iar in listele 
electorale permanente toti 
alegatorii sa aiba datele 
complete; 
 - secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Targoviste modificarile 
operate in liste.  

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
08.06.2010 au fost 
indeplinite partial 
 
Deficiente constatate 
listele electorale permanente 
contin alegatori cu elemente 
lipsa. 

- primarul comunei sa ia masurile 
necesare ca in listele electorale 
permanente toti alegatorii sa aiba 
datele complete 

30 Dambovita Primaria orasului 
Racari 

 
Data controlului: 

29.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
15.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
-Primarul sa ia masurile 
necesare ca întocmirea 
listelor electorale 
permanente pentru alegerile 
următoare să se facă in 
conformitate cu prevederile 
legii care reglementeaza 
scrutinul respectiv, iar in 
listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete; 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
15.06.2010 au fost 
indeplinite partial 
 
Deficiente constatate 
listele electorale permanente 
contin alegatori cu elemente 
lipsa. 

- primarul comunei sa ia masurile 
necesare ca in listele electorale 
permanente toti alegatorii sa aiba 
datele complete 



 - secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Racari modificarile operate 
in liste 

 
 
În plus fata de activitaţile planificate, au fost realizate activitati de indrumare  electorala si control la urmatoarele unitati administrativ- teritoriale: 
 

 Judetul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1 

 

Dambovita S.P.C.L.E.P  Gaesti 
Data controlului: 

08.11.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

12.08.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

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

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri.  

2 Dambovita Judecatoria Gaesti 
 

Data controlului: 
08.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

12.08.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 
 

1.existenta unui exemplar original al listelor electorale 
permanente ce cuprind alegatorii din unitatile administrativ-
teritoriale arondate judecatoriei; 
2.conditiile de pastrare ale listelor electorale permanente; 
3.existenta comunicarilor transmise de primarii, privind 
modificarile operate in listele electorale permanente; 
4.comunicarea catre primarii a persoanelor care si-au pierdut 
drepturile electorale; 
5.discutii de natura tehnica si organizatorica referitoare la 
aplicarea prevederilor art.302 alin.(1),(2) si (5) din Legea 
nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, privind 
predarea spre topire a listelor electorale permanente si a 
celorlalte materiale utilizate in procesul electoral; 
6.informare asupra colaborarii dintre judecatorie si celelalte 
institutii implicate in procesul electoral 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

3 Prahova S.P.C.L.E.P  Brazi 
 

Data controlului: 
10.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

19.05.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

4 Prahova Primaria comunei 
Gorgota 

 

1. Realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de 
 votare şi delimitarea acestora; 
2.Asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea 

Masura dispusă in actul de 
control din data de 
03.09.2010 

Nu s-au dispus măsuri. 



Data controlului: 
10.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

03.09.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
- primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

 corespunzătoare a materialelor de logistică electorală: 
3. Existenţa şi condiţiile de păstrare a registrului ce 
 conţine listele electorale permanente şi listele 
 complementare; 
4. Modul de întocmire a listelor electorale permanente 
 şi a listelor complementare ; 
5. Semnarea listelor electorale permanente şi a listelor 
complementare de către persoanele abilitate ; 
6. Autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în 
 listele electorale permanente şi listele complementare ; 
7. Actualizarea listelor electorale permanente şi listelor 
complementare, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite de la : 
a) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, cu privire la persoanele care şi-au schimbat 
domiciliul, cele care au împlinit 18 ani şi cele care au 
decedat ; 
b) Formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru 
Imigrări pentru cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot 
care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se 
întocmeşte lista. 
c) Ministerul de Justiţie, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut cetăţenia ; 
d) instanţele de judecată, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut drepturile electorale prin hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive. 
8. Efectuarea de comunicări către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul 
listei electorale permanente existent la primărie ; 
9. Modul de soluţionare de către primar a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale permanente ; 
10.Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 
A.E.P. în domeniul electoral; 
11.Concluzii rezultate ca urmare a problemelor întâmpinate  
în organizarea şi desfăşurarea alegerilor precedente 

a fost indeplinita 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

5 Prahova Primaria comunei 
Balta Doamnei 

 
Data controlului: 

10.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
26.08.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 



6 Dambovita Primaria comunei 
Buciumeni 

 
Data controlului: 

11.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
22.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.5, alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/200 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv. 
 

7 Dambovita Primaria comunei 
Motaieni 

 
Data controlului: 

11.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
21.04.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete. 
  -  secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Pucioasa un exemplar al 
listelor electorale 
permanente precum si 
modificarile operate in 
liste.  

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
21.04.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

8 Dambovita Primaria comunei 
Pietrosita 

 
Data controlului: 

11.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
22.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete. 
  -  secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
22.07.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 



inainteze Judecătoriei 
Pucioasa un exemplar al 
listelor electorale 
permanente precum si 
modificarile operate in 
liste.  

9 Dambovita Primaria comunei 
Moroieni 

 
Data controlului: 

11.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
21.04.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete. 
  -  secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Pucioasa un exemplar al 
listelor electorale 
permanente precum si 
modificarile operate in 
liste.  

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data 
de21.04.2010  au fost 
indeplinitepartial 
 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.5, alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/200 
- listele electorale 
permanente contin alegatori  
cu  date incomplete. 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv. 
-  primarul sa ia masuri ca in listele 
electorale permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

10 Arges Primaria comunei 
Leordeni 

Data controlului: 
17.11.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
12.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

11 Arges Primaria comunei 
Calinesti 

 
Data controlului: 

17.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
06.05.2010 

MASURI DISPUSE la 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 



ultimul control : 
Nu au fost dispuse măsuri 

12 Arges S.P.C.L.E.P 
Topoloveni 

Data controlului: 
18.11.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
12.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

 nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

13 Arges Judecatoria Topoloveni 
 

Data controlului: 
18.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

12.05.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

14 Dambovita Primaria comunei 
Aninoasa 

 
Data controlului: 

22.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
21.07.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

 Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

15 Dambovita S.P.C.L.E.P  Fieni 
 

Data controlului: 
22.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

22.11.2011 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 



16 Prahova Primaria comunei 
Provita de Sus 

 
Data controlului: 

23.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
10.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data 
de10.05.2010 a fost 
indeplinita. 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

17 Prahova Primaria comunei 
Provita de Jos 

 
Data controlului: 

23.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
10.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data 
de10.05.2010 a fost 
indeplinita. 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

18 Dambovita S.P.C.L.E.P Moreni 
 

Data controlului: 
24.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

23.06.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

19 Dambovita Judecatoria Moreni 
 

Data controlului: 
24.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

23.06.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 



20 Dambovita Primaria comunei 
Odobesti 

 
Data controlului: 

25.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
19.01.2011 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- modificarile operate in 
liste sa fie comunicate 
judecatoriei competente 
teritorial. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data de 
19.01.2011 a fost 
indeplinita. 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 

21 Dambovita Primaria comunei Corbii 
Mari 

 
Data controlului: 

25.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
14.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Nu s-au constatat nereguli  
Nu s-au dispus măsuri 

22 Dambovita S.P.C.L.E.P Potlogi 
 

Data controlului: 
25.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: - 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : - 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

23 Dambovita Primaria comunei 
Branesti 

 
Data controlului: 

28.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
25.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- secretarul unitatii 
admnistrativ-teritoriale sa 
inainteze Judecătoriei 
Pucioasa un exemplar al 
listelor electorale 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 
25.06.2010 au fost 
indeplinite 
 
 
Nu s-au constatat nereguli 

Nu s-au dispus măsuri 



permanente precum si 
modificarile operate in 
liste. 

24 Dambovita Primaria comunei 
Sotanga 

 
Data controlului: 

28.11.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT: 
25.06.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-  primarul sa ia masuri ca 
in listele electorale 
permanente toti alegatorii 
sa aiba datele complete 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data de 
25.06.2010 a fost indeplinita 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor 
sunt inscrisi in lista 
electorala permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.5, alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/200 
 

-primarul comunei va lua masurile 
necesare ca L.E.P. pentru alegerile 
urmatoare sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv 

25 Dambovita S.P.C.L.E.P Racari 
 

Data controlului: 
29.11.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

15.06.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
 nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

26 Dambovita Judecatoria Racari 
 

Data controlului: 
18.10.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT: 

02.12.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
nu au fost  dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri 

 
 
 
 
 
 


