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

Corabia 
 

Data controlului   
01/12/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
19/05/2008 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

 
Nu a fost cazul 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente şi a registrelor cuprinzând listelor 
electorale complementare; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente 
şi a listelor electorale complementare; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare, 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 şi a listei electorale 
complementare existente la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare, 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. 

 Reprogramarea controlului. 

2, Olt S.P.C.L.E.P. Corabia 
 

Data controlului   
01/12/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
19/05/2008 

MĂSURI 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. 

 Reprogramarea controlului. 

3.         Olt Primăria  comunei 
Vişina 

 
Data controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramarea controlului. 



01/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
19/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 
4 Olt Primăria comunei 

Gârcov 
 

Data controlului   
03/12/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
27/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul       control) 
           Avertisment 

- 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. 

 Reprogramarea controlului. 

5. 
 

Olt Primăria comunei 
Giuvărăşti 

 
Data controlului   

03/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
21/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

6. Olt   Primăria comunei 
Tia Mare 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramarea controlului. 



Data controlului   
08/12/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
11/06/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 
7. Olt   Primăria comunei 

Izbiceni 
 

Data controlului   
08/12/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
21/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Amendă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

8. Olt Primăria comunei 
Ştefan cel Mare 

 
Data controlului   

10/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

9. Olt Primăria comunei 
Urzicuţa 

 
Data controlului   

10/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

10.     Olt Primăria comunei 
Grajdibodu 

 
Data controlului   

15/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;    Reprogramarea controlului. 



27/04/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Avertisment 
11.     Olt Primăria comunei 

Ianca 
 

Data controlului   
15/12/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
20/05/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;    Reprogramarea controlului. 

12. Olt Primăria comunei 
Gura Padinii 

 
Data controlului   

17/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;   Reprogramarea controlului. 

13.       Olt Primăria comunei 
Orlea 

 
Data controlului   

17/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

14.      Olt Primăria comunei 
Brastavăţu 

 
Data controlului   

22/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL         
19/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramarea controlului. 



15. Olt Primăria comunei 
Vişina Nouă 

 
Data controlului   

22/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
25/02/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

16. Olt Primăria comunei 
Vădastra 

 
Data controlului   

24/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Reprogramarea controlului. 

17. Olt Primăria comunei 
Vădăstriţa 

 
Data controlului   

24/12/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
19/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramarea controlului. 

18 Vâlcea  Primăria comunei 
Şirineasa 

 
Data controlului   

07/12/2011 
 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
27/03/2007 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Recontrol. 

- 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; 

Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



- 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. 

19 Vâlcea   Primăria comunei  
Ioneşti 

 
Data controlului   

07/12/2011 
 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
07/06/2007 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente şi a registrelor cuprinzând listelor 
electorale complementare; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente 
şi a listelor electorale complementare; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare, 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 şi a listei electorale 
complementare existente la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare, 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. 

20 Gorj   Primăria comunei  
Căpreni 

 
Data controlului   

14/12/2011 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
28/04/2009 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 
21 Gorj   Primăria comunei  

Hurezani 
 

Data controlului   
14/12/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
05/06/2008 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; - la nivelul comunei 
Hurezani nu există persoană 
desemnată prin fişa postului 
sau dispoziţia primarului să 
păstreze, gestioneze, opereze 
în listele electorale 
permanente, şi să facă 
comunicările aferente; 
- documentele solicitate nu 
au putut fi puse la dispoziţie. 

Reprogramare control. 

 


