
Filiala Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj,Mehedinţi, Olt, Vâlcea)                                                      Anexa nr. 4 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Vâlcea Primăria comunei 

Creţeni 
 
 
 

Data controlului   
15/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
06/08/2008 

 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

 
Nu a fost cazul 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 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 au fost 
constatate deficienţe 

Nu a fost cazul. 

2. Vâlcea Primăria comunei 
Suteşti 

 
Data controlului   

15/02/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
07/02/2007 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Nu au fost 
constatate deficienţe 

 Nu a fost cazul 

3 Vâlcea Primăria comunei  
Amărăşti 

Data controlului   
17/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT* 

19/04/2007 
 

MĂSURI DISPUSE*  
(la ultimul control) 
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - Activitatea de 
îndrumare şi control 
nu a fost realizată 
deoarece persoana 
desemnată să facă 
operaţiuni în listele 
electorale permanente 
nu a putut pune la 
dispoziţie 
documentele 
solicitate, acestea 
fiind în biroul 
domnului primar, 

Reprogramare 
control 



care era plecat la 
RDARP Craiova.  
 

4. 
 

Vâlcea Primăria comunei 
Glăvile 

 
Data controlului   

17/02/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
19/04/2007 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

 
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Nu au fost 
constatate deficienţe. 

Nu a fost cazul.  

5 Vâlcea Primăria comunei 
Alunu 

 
Data controlului   

22/02/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
11/12/2007 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

 
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Activitatea de 
îndrumare şi control 
nu a fost realizată, s-a 
efectuat control la 
Primăria comunei 
Leleşti din judeţul 
Gorj 
 
 

Reprogramare 
control 

6 Vâlcea Primăria comunei 
Sineşti 

 
Data controlului   

22/02/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
16/10/2008 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - Activitatea de 
îndrumare şi control 
nu a fost realizată, s-a 
efectuat control la 
Primăria comunei 
Stăneşti din judeţul 
Gorj 
 
 

Reprogramare 
control 



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

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.       Gorj Primăria comunei 
Leleşti 

 
Data controlului   

21/02/2011 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
24/07/2008 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 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 au fost 
constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul 

2.       Gorj Primăria comunei 
Stăneşti 

 
Data controlului   

21/02/2011 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
07/04/2009 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - Activitatea de 
îndrumare şi 
control nu a fost 
realizată 
deoarece doamna 
secretar delegat 
nu a putut pune 
la dispoziţie 
documentele 
solicitate, nu a 
intrat în posesia 
acestora.  
Domnului 
primar, Vasile 
Pîrvulescu  nu 
era în sediul 
primăriei, fiind la 
Instituţia 
Prefectului Gorj..  

Reprogramare control 

3.  
Vâlcea 

Direcţia Judeţeană 
de Evidenţa 

Persoanelor Vâlcea 
 

- modul de colaborare cu S.P.C.L.E.P. – urile subordonate;    
- întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător;   
- evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor acestora;   
- existenţa listelor electorale permanente pe suport magnetic;   

Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



Data controlului   
22/02/2011 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

- 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în domeniul electoral. 
 

4. Gorj Judecătoria Tg. Jiu 
 

Data controlului   
23/02/2011 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

- 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

-  existenţa exemplarului original al listelor electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente; 
- comunicarea către primari a persoanelor care şi-au pierdut drepturile electorale; 
-  comunicările trimise de primari privind  modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie; 
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în domeniul electoral. 
 

Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

5.      Gorj Direcţia 
Comunitară 
Judeţeană de 

Evidenţa 
Persoanelor Gorj 

 
Data controlului   

23/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
05/02/2008 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

6. Gorj Instituţia 
Prefectului Gorj 

 
Data controlului   

23/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
05/02/2008 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- organizarea instruirii primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu 
privire la sarcinile ce le revin în vederea organizări şi desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor; 
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în domeniul electoral. 
 

Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



7. Vâlcea Primăria oraşului 
Horezu 

 
Data controlului   

24/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/06/2007 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

8. Vâlcea S.P.C.L.E.P. 
Horezu 

 
Data controlului   

24/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/06/2007 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- 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; 
- întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 
 

Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

9. Vâlcea Judecătoria 
Horezu 

 
Data controlului   

24/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

- 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

             - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4. Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

10. Vâlcea Judecătoria Rm. 
Vâlcea 

 
Data controlului   

28/02/2011 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

- 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4. Nu au fost 
constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

             - 


