
Filiala Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj,Mehedinţi, Olt, Vâlcea)                                                           Anexa nr. 4 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Gorj Primăria  municipiului       

Tg. Jiu 
 

Data controlului   
01/03/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
03/09/2009 

 
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. Gorj D.P.C.L.E.P. 
Gorj 

 
Data controlului   

01/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
05/02/2008 

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 
 

  Nu au fost constatate deficienţe  Nu a fost cazul 

3 Gorj Judecătoria Novaci 
 

Data controlului 

- comunicarea modificărilor operate în listele electorale 
permanente existente la nivelul primăriilor către 
judecătoria arondată;    

Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul 



01/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-- 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- comunicarea exemplarului doi al listele electorale 
permanente de primării, judecătoriei arondată;    
- comunicarea exemplarului doi al listele electorale 
complementare de primării, judecătoriei arondată;   
 

4. 
 

Vâlcea Primăria municipiului 
Drăgăşani 

 
Data controlului   

02/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
28/05/2007 

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 S.P.C.L.E.P. Drăgăşani 
Data controlului   

02/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
28/05/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

6 Vâlcea Judecătoria Drăgăşani 
 

Data controlului   
02/03/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

7. Vâlcea Primăria oraşului 
Bălceşti 

 
Data controlului   

03/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
24/02/2006 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

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



Nu a fost cazul 

8. Vâlcea S.P.C.L.E.P. Bălceşti 
 

Data controlului   
03/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

9. Vâlcea Judecătoria Bălceşti 
 

Data controlului   
03/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

10. Vâlcea Judecătoria Brezoi 
 

Data controlului   
08/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

11.     Olt Judecătoria Slatina 
 

Data controlului   
10/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

12.     Olt Direcţia Publică 
Comunitară de 

Evidenţa Persoanelor 
Olt 

 
Data controlului   

- S.P.C.L.E.P. - uri: subordonate direcţiei; 
- Populaţia activă a judeţului; 
- acte de identitate expirate la nivelul judeţului; 
- cărţi de alegător nedistribuite la nivelul judeţului. 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 



09/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
06/02/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 
13. Olt S.P.C.L.E.P. Balş 

 
Data controlului   

10/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
08/10/2009 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

14.       Olt Judecătoria Balş 
 

Data controlului   
10/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

15.       Olt Primăria municipiului 
Caracal 

 
Data controlului   

15/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
15/05/2006 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

16. Olt Judecătoria Caracal 
 

Data controlului   
15/03/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

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



Nu a fost cazul 

17. Dolj Direcţia Publică 
Comunitară de 

Evidenţa Persoanelor 
Dolj 

 
Data controlului   

16/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

18. Dolj Judecătoria Craiova 
 

Data controlului   
16/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI  
DISPUSE 

(la ultimul control)  
Nu a fost cazul 

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

19. Dolj Judecătoria Filiaşi 
 

Data controlului   
17/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

20. Gorj Judecătoria Tg. 
Cărbuneşti 

 
Data controlului   

17/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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



21. Mehedinţi Direcţia Publică 
Comunitară de 

Evidenţa Persoanelor 
Mehedinţi 

 
Data controlului   

21/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
06/08/2008 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

22. Mehedinţi Judecătoria Dr.Tr. 
Severin 

 
Data controlului   

21/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

23. Mehedinţi Primăria oraşului 
Strehaia 

 
Data controlului   

24/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
26/08/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - nu s-a făcut dovada comunicării 
către judecătorie a exemplarului doi 
al listelor electorale complementare; 
- nu s-a făcut dovada comunicării 
către judecătorie a modificărilor 
operate in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la 
primărie. 

-Secretarul comunei a fost 
sancţionat cu avertisment  

24. Mehedinţi S.P.C.L.E.P. Strehaia 
 

Data controlului   
24/03/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
-- 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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



25. Mehedinţi Judecătoria Strehaia 
 

Data controlului   
24/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

26. Vâlcea Primăria oraşului 
Băbeni 

 
Data controlului   

29/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
21/02/2006 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   - activitatea de îndrumare şi control 
la primăria oraşului Băbeni din 
judeţul Vâlcea nu a fost realizată 
deoarece nu există  o persoană 
desemnată să facă operaţiuni în listele 
electorale permanente. 

Recontrol 

27. Vâlcea S.P.C.L.E.P. Băbeni 
 

Data controlului   
29/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;    - Activitatea de îndrumare şi 
control se va realiza în luna aprilie 

Recontrol. 

28. Vâlcea Primăria comunei 
Prundeni 

 
Data controlului   

29/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
14/06/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - activitatea de îndrumare şi control la 
primăria comunei Prundeni din 
judeţul Vâlcea nu a fost realizată 
deoarece nu există  persoana 
desemnată să facă operaţiuni în listele 
electorale permanente. 

Recontrol. 

29. Vâlcea S.P.C.L.E.P. Prundeni 
 

Data controlului 
29/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

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



-- 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 
 
 
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 Instituţia Prefectului 

Gorj 
 

Data controlului   
01/03/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
05/02/2008 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul 

2.       Olt Instituţia Prefectului 
Olt 

 
Data controlului   

09/03/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
18/02/2010 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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


