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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Vâlcea Primăria comunei  

Diculeşti 
 

Data controlului   
18/08/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
21/10/2008 

 
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 
Valea Mare 

 
Data controlului   

18/08/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
12/10/2007 

 
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 
Laloşu 

 
Data controlului   

22/08/2011 
 

- 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 

- domnul primar, Ion Toma nu erau 
în sediul primăriei; 
 - domnul secretar Mădălin 
Constantin Panduru nu erau în 
sediul primăriei fiind în concediu 
de odihnă şi nu există altă persoană 

Reprogramare control. 



DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 
20/10/2008 

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

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. 

desemnată care să-i preia atribuţiile 
in perioada concediului de odihnă; 
- documentele solicitate nu au putut 
fi puse la dispoziţie. 
 

4. 
 

Vâlcea Primăria comunei 
Lăcusteni 

 
Data controlului   

22/08/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
12/11/2007 

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   

22/08/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
11/12/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

 



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. Vâlcea  Primăria comunei 

Mădulari 
 

Data controlului   
30/08/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
15/10/2008 

 
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 prezentate  documentele                
- procesul verbal de predare primire a 
listele electorale permanente pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru alegerea Preşedintelui 
României, încheiat între 
B.J.A.B.D.E.P. Vâlcea şi Primăria 
Mădulari;   
  - exemplarul original al listelor 

electorale permanente pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru alegerea Preşedintelui 
României;                      - adresa de 
înaintare către Judecătoria Drăgăşani 
a exemplarul doi al listelor electorale 
permanente;                  - adresa de 
înaintare către Judecătoria Drăgăşani 
a tabelelor cu modificările operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;      - 
tabelele ce cuprind modificările 
operate în exemplarul listelor 
electorale permanente existent la 
primărie.                                                                                                                    
 

Doamna secretar, 
Adela Chiriţoiu, a fost 
sancţionată cu amendă 
prin proces verbal seria 
A nr. 0000519 din 
30.08.2011, pentru 
fapta prevăzută de art. 
261 alin. e, din Legea 
nr. 370/2004.                    
 

2.   Vâlcea   Primăria comunei 
Şuşani 

 
Data controlului   

30/08/2011 
 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
05/03/2009 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  - persoana desemnată să facă 
operaţiuni în listele electorale 
permanente, domnul Mihail Ionescu, 
secretarul comunei, nu erau în sediul 
primăriei, aceştia fiind în concediu de 
odihnă în perioada 01- 31 august 
20011, cerere concediu nr. 2401 din 
23.07.2011; 
- domnul primar, Gheorghe Stoicu 

nu erau în sediul primăriei, acesta 
fiind la Judecătoria Rm. Vâlcea; 
-documentele solicitate nu au putut fi 
puse la dispoziţie. . 

Reprogramare control. 


