
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   
01/11/2011 

 
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. 

- persoana desemnată prin 
dispoziţia primarului, 
dispoziţia nr. 459 din 
15.05.2008, să facă 
operaţiuni în listele 
electorale permanente este 
domnul doamna Despinoiu 
Tănţica, secretarul oraşului; 
- documentele solicitate nu 

au putut fi puse la dispoziţie, 
acestea fiind în biroul 
domnului primar, Barbu 
Teodor; 
- domnul primar, Barbu 

Teodor, nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind la 
sediul Instituţiei Prefectului 
Olt la o şedinţă privind 
Referendumul Populaţiei. 
 

Reprogramare control. 

2. Olt Primăria  comunei 
Vişina 

 
Data controlului   

01/09/2011 
 

Data ultimului control 
19/05/2008 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - la nivelul comunei Vişina 
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, 
acestea fiind în biroul 
domnului primar, Stănescu 
Constantin; 
- domnul primar, Stănescu 

Reprogramare control. 



Constantin, nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind la 
sediul Instituţiei Prefectului 
Olt la o şedinţă privind 
Referendumul Populaţiei. 

3 Olt Primăria comunei 
Gârcov 

 
Data controlului   

03/11/2011 
 

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. 

Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

4. 
 

Olt Primăria comunei 
Giuvărăşti 

 
Data controlului   

03/11/2011 
Data ultimului control 

21/04/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 



5 Gorj Primăria comunei 
Dăneşti 

 
Data controlului   

22/11/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
12/11/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

-- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 

6 Gorj Primăria comunei 
Drăguţeşti 

 
Data controlului   

22/11/2011 
 

Data ultimului control 
12/11/2008 

 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; - persoana desemnată prin 
dispoziţia primarului, 
dispoziţia nr. 4 din 
23.06.2008 să facă 
operaţiuni în listele 
electorale permanente este 
doamna Gheorghean Lavinia 
Daliana, secretarul comunei; 
- doamna Gheorghean 

Lavinia Daliana nu erau în 
sediul primăriei, aceasta 
fiind la sediul I.N.S. Gorj 
pentru a preda documentelor 
de la Recensământul 
populaţiei; 
 - documentele solicitate nu 
au putut fi puse la dispoziţie. 

Reprogramare control. 

7. Olt   Primăria comunei 
Tia Mare 

 
Data controlului   

08/11/2011 
Data ultimului control 

11/06/2008 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

8. Olt   Primăria comunei 
Izbiceni 

 
Data controlului   

08/11/2011 
Data ultimului control 

21/04/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Amendă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 



9. Olt Primăria comunei 
Ştefan cel Mare 

 
Data controlului   

10/11/2011 
Data ultimului control 

20/05/2008 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

10. Olt Primăria comunei 
Urzicuţa 

 
Data controlului   

10/11/2011 
Data ultimului control 

20/05/2008 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

11. Olt Primăria comunei 
Grajdibodu 

 
Data controlului   

15/11/2011 
Data ultimului control 

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

Avertisment 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

12. Olt Primăria comunei 
Ianca 

 
Data controlului   

15/11/2011 
Data ultimului control 

20/05/2007 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;   Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

13. Olt Primăria comunei 
Gura Padinii 

 
Data controlului   

17/11/2011 
Data ultimului control 

20/05/2008 
MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 



(la ultimul control)  
Nu a fost cazul 

14. Olt Primăria comunei 
Orlea 

 
Data controlului   

17/11/2011 
 

Data ultimului control 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

15. Olt Primăria comunei 
Brastavăţu 

 
Data controlului   

22/11/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL         
19/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

16. Olt Primăria comunei 
Vişina Nouă 

 
Data controlului   

22/11/2011 
Data ultimului control 

25/02/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

17. Olt Primăria comunei 
Vădastra 

 
Data controlului   

24/11/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
20/05/2008 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 
alegerilor parlamentare 
parţiale 

Reprogramare control. 

18. Olt Primăria comunei 
Vădăstriţa 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Control reprogramat din 
cauza nestabilirii datei 

Reprogramare control. 



 
Data controlului   

24/11/2011 
Data ultimului control 

19/05/2008 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

alegerilor parlamentare 
parţiale 

 
 
În plus fata de activitaţile 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 
Logreşti 

 
Data controlului   

03/11/2011 
 
Data ultimului control 

20/09/2011 
 

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; 
- 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. 

Domnul primar Ion S. Băluţă 
nu a prezentat următoarele 
documente: 
- procesul verbal de predare 
primire a listelor electorale 
permanente, încheiat între 
Primăria Logreşti şi 
BJABDEP Gorj;      - 
exemplarul listelor electorale 
permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României; 
 - adresa de înaintare către 
Judecătoriei Tg. Cărbuneşti a 
exemplarului doi al listelor 
electorale permanente pentru 
alegerea Preşedintelui 
României;  
 - nu s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoriei 
Tg. Cărbuneşti a modificărilor 
operate în exemplarul listelor 
electorale permanente existent 
la primărie.  
 Neregulile constatate la 

controlul din 19.09.2011 nu 
au fost remediate. 
 

 Domnul primar, Băluţă S. Ion, a 
fost sancţionată cu amendă prin 
proces verbal seria A nr. 
0000554 din 08.11.2011, pentru 
fapta prevăzută de art. 261 lit. e, 
din Legea nr. 370/2004.               
 

2. Gorj   Judecătoria Tg. 
Cărbuneşti 

 
Data controlului   

07/11/2011 
Data ultimului control 

17/03/2011 

- comunicarea modificărilor operate în listele electorale 
permanente existente la nivelul primăriilor către judecătoria 
arondată;    
- comunicarea exemplarului doi al listele electorale permanente de 
primării, judecătoriei arondată;    
- comunicarea exemplarului doi al listele electorale 
complementare de primării, judecătoriei arondată;   

Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

 

3. Gorj Primăria comunei 
Berleşti 

 
Data controlului   

07/11/2011 
Data ultimului control 

04/06/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; -  nu s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoria 
Târgul Cărbuneşti a 
modificările operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 
 

Doamna  secretar Violeta 
Paschia, a fost sancţionată cu 
avertisment prin proces verbal 
seria A nr. 0000551 din 
07.11.2011, pentru fapta 
prevăzută de art. 261 lit, e în 
Legea nr. 370/2004.                  
 

4.  Olt Primăria comunei 
Pîrşcoveni 

 
Data controlului   

08/11/2011 
Data ultimului control 

10/07/2007 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; -  nu s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoria 
Balş a modificările operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 
 

Domnul  secretar Mădălin 
Stoiculescu, a fost sancţionată cu 
avertisment prin proces verbal 
seria A nr. 0000552 din 
07.11.2011, pentru fapta 
prevăzută de art. 261 lit, e în 
Legea nr. 370/2004.                  
 

 
 

5. Olt Primăria comunei 
Dobrun 

 
Control reprogramat 

Data controlului   
08/11/2011 

Data ultimului control 
09/10/2008 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; -  nu s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoria 
Caracal a modificările operate 
în exemplarul listelor 
electorale permanente existent 
la primărie. 
 

Domnul  secretar Neagoe Ilie, a 
fost sancţionată cu avertisment 
prin proces verbal seria A nr. 
0000553 din 07.01.2011, pentru 
fapta prevăzută de art. 261 lit, e în 
Legea nr. 370/2004.                  
 

6. Vâlcea Primăria comunei 
Voiceşti 

 
Data controlului   

15/11/2011 
Data ultimului control 

10/05/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 



7. Vâlcea Primăria comunei 
Mitrofani 

 
Data controlului   

15/11/2011 
Data ultimului control 

06/09/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - domnul primar, Răspopescu 
Lupu, nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind în 
concediu de odihnă; 
- domnul secretar, Predescu 

Marian, nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind la 
Judecătoria Drăgăşani; 
- documentele solicitate nu au 
putut fi puse la dispoziţie. 

Reprogramare control. 

8. Vâlcea Primăria comunei 
Muereasca 

 
Data controlului   

16/11/2011 
Data ultimului control 

29/07/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - domnul primar, Ungureanu 
Ion, nu era în sediul primăriei, 
acesta fiind la Instituţia 
Prefectului Vâlcea; 
- domnul secretar, Vîlcu 

Petre, nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind în 
concediu medical, şi nu există 
altă persoană desemnată să-i 
preia atribuţiile în perioada 
concediului medical; 
- documentele solicitate nu au 
putut fi puse la dispoziţie. 

 

9. Vâlcea Primăria comunei 
Roeşti 

 
Data controlului   

18/11/2011 
Data ultimului control 

30/07/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

10. Vâlcea Primăria comunei 
Roşiile 

 
Data controlului   

18/11/2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
03/03/2009 

MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - nu  s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoriei 
Bălceşti a persoanele decedate 
din listele electorale 
permanente conform legii; 
- persoanele decedate nu sunt 

radiate din listele electorale 
permanente conform legii. 
 

Domnul secretar, Tuţă Ion, a fost 
sancţionată cu avertisment prin 
proces verbal seria A nr. 
0000555 din 18.11.2011, pentru 
fapta prevăzută de art. 261 lit. e, 
din Legea nr. 370/2004. 

11. Vâlcea Primăria comunei 
Perişani 

 
Data controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - domnul secretar Antonescu 
Nicolae şi domnul primar 
Sandu Ion nu erau în sediul 
primăriei, fiind la sediul 

Reprogramare control 



24/11/2011 
Data ultimului control 

29/07/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

I.N.S. Vâlcea pentru a preda 
documentelor de la 
Recensământul populaţiei; 
 - documentele solicitate nu 
au putut fi puse la dispoziţie. 
 

12. Vâlcea Primăria comunei 
Voineasa 

 
Data controlului   

24/11/2011 
Data ultimului control 

03/03/2006 
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. 

13. Vâlcea Primăria comunei 
Şuşani 

 
Data controlului   

28/11/2011 
Data ultimului control 

05/03/2009 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - nu s-a făcut dovada 
comunicării către Judecătoriei 
Drăgăşani a persoanele 
decedate din listele electorale 
permanente conform legii. 
 

Domnul secretar, Ionescu Mihail, 
a fost sancţionată cu avertisment 
prin proces verbal seria A nr. 
0000556 din 28.11.2011, pentru 
fapta prevăzută de art. 261 lit. e, 
din Legea nr. 370/2004. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Vâlcea Primăria comunei 
Mitrofani 

 
Data controlului   

28/11/2011 
Data ultimului control 

06/08/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

15. Vâlcea Primăria oraşului 
Băile Govora 

 
Data controlului   

30/11/2011 
Data ultimului control 

19/03/2008 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12; - persoana desemnată să facă 
operaţiuni în listele electorale 
permanente, domnul Zotică 
Nicolae, inspector stare civilă, 
nu erau în sediul primăriei 
fiind la Instituţia Prefectului 
Vâlcea; 
 - documentele solicitate nu 
au putut fi puse la dispoziţie. 
 

Reprogramare control. 

16. Vâlcea Primăria comunei 
Mihăeşti 

 
Data controlului   

30/11/2011 
Data ultimului control 

02/06/2010 
MÂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 


