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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Mehedinţi Primăria municipiului 
Dr.Tr. Severin 

 

Data controlului   

02/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

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, 

Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria mun. 
Dr.Tr. Severin din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 



cabine de vot etc.); 

- asigurarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale 
secţiilor de votare; 

- organizarea şi delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea 
acestora prefectului; 

- stabilirea locurilor de afişaj electoral; 

- actualizarea listelor electorale permanente şi complementare în 
termenul stabilit de lege; 

- organizarea activităţii de primire a propunerilor pentru întocmirea 
listei juriştilor precum şi a listei persoanelor care se bucură de 
prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii sau alţi jurişti sunt 
insuficienţi din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora; 

- predarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante şi a ştampilelor 
utilizate la alegeri preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare; 

-  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. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



2. Mehedinţi S.P.C.L.E.P.        Dr. Tr. 
Severin 

 

Data controlului   

02/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

13/11/2007 

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. 

Activitatea de îndrumare 
şi control la S.P.C.L.E.P. 
Dr.Tr. Severin din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

3 Mehedinţi Judecătoria Dr.Tr. 
Severin 

Data controlului   

02/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

MĂSURI DISPUSE*  

(la ultimul control)    

- 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. 

Activitatea de îndrumare 
şi control la Judecătoria 
Dr.Tr. Severin din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 



4. 

 

Mehedinţi Primăria comunei 
Balta 

 

Data controlului   

03/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

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.); 

- asigurarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale 
secţiilor de votare; 

- organizarea şi delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea 
acestora prefectului; 

- stabilirea locurilor de afişaj electoral; 

- actualizarea listelor electorale permanente şi complementare în 

Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Balta din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 



termenul stabilit de lege; 

- organizarea activităţii de primire a propunerilor pentru întocmirea 
listei juriştilor precum şi a listei persoanelor care se bucură de 
prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii sau alţi jurişti sunt 
insuficienţi din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora; 

- predarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante şi a ştampilelor 
utilizate la alegeri preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare; 

-  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. 

5 Mehedinţi Primăria comunei 
Godeanu 

 

Data controlului   

03/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Godeanu din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 

Reprogramare control în luna 
mai. 



05/10/2006 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

6 Mehedinţi Primăria comunei 
Bălvăneşti 

 

Data controlului   

03/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

23/10/2008 

MÂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Bălvăneşti din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

7. Mehedinţi   Primăria comunei 
Podeni 

 

Data controlului   

04/04/2012 

DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Podeni din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 

Reprogramare control în luna 
mai. 



CONTROL 

18/11/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

8. Mehedinţi     Primăria comunei 
Cireşu 

 

Data controlului   

04/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

18/11/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Cireşu din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

9. Mehedinţi     Primăria comunei 
Bresniţa Ocol 

 

Data controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Bresniţa Ocol din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 

Reprogramare control în luna 
mai. 



04/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

24/09/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

10. Mehedinţi Primăria comunei 
Eşelniţa 

Data controlului   

05/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

16/03/2010 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Eşelniţa din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

11. Mehedinţi    Primăria comunei 
Dubova 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Dubova din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 

Reprogramare control în luna 
mai. 



Data controlului   

05/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

07/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

12. Mehedinţi Primăria comunei 
Şviniţa 

 

Data controlului   

05/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

09/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Şviniţa din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 



13. Mehedinţi Instituţia                
Prefectului Mehedinţi 

 

Data controlului   

06/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

17/10/2007 

MĂSURI 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; 

- numerotarea secţiilor de votare şi aducerea la cunoştinţă publică a 
delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locului unde 
se desfăşoară votarea; 

- imprimarea buletinelor de vot ţi a timbrelor autocolante, 
confecţionarea ştampilelor utilizate la alegeri; 

-  întocmirea listei juriştilor precum şi a listei persoanelor care se 
bucură de prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii sau alţi jurişti 
sunt insuficienţi din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, 
preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii 
acestora; 

- realizarea la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce 
revin prefecţilor în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, potrivit 
Programului calendaristic adoptat; 

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

Activitatea de îndrumare 
şi control la Instituţia  
Prefectului Mehedinţi din 
judeţul Mehedinţi nu a 
fost realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

14. Mehedinţi O.R.I. Mehedinţi 

 

Data controlului   

06/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 

- sprijinul acordat primarilor în actualizarea listelor electorale 
complementare; 

- lista localităţilor care au liste electorale complementare; 

- data la care se face comunicarea listelor electorale complementare; 

- efectuarea comunicării listelor electorale complementare către 
toate primăriile; 

Activitatea de îndrumare 
şi control la O.R.I. 
Mehedinţi din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 

Reprogramare control în luna 
mai. 



CONTROL 

26/05/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

- cereri de înscriere în listele electorale complementare; 

- operarea radierilor din listele electorale complementare şi 
efectuarea comunicărilor către primării;  

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

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

control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

15. Mehedinţi B.J.A.D.B.E.P. 
Mehedinţi 

 

Data controlului   

06/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL         

15/05/2009 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- sprijinul acordat primarilor în actualizarea listelor electorale 
permanente; 

- data la care se face comunicarea listelor electorale permanente; 

- efectuarea comunicării listelor electorale permanente către toate 
primăriile; 

- cereri de înscriere în listele electorale permanente; 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

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

Activitatea de îndrumare 
şi control la B.J.A.B.D.E.P. 
Mehedinţi din judeţul 
Mehedinţi nu a fost 
realizată deoarece în 
perioada 25-38 aprilie, 
personalul filialei a 
participat la instruirea 
Departamentului de 
control a finanţării 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.   

Reprogramare control în luna 
mai. 

16. Dolj Primăria municipiului 
Craiova 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - persoanele decedate nu 
sunt radiate din  
exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie 

- domnul Bratiloveanu 
Marius să facă radierile în 
termen de 30 zile; 

- domnul Bratiloveanu 



Data controlului   

03/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

17/03/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

conform legii pentru 
perioada 12.10.2009 – 
03.04.2012 nefiind 
operate un număr de 7926 
decese; 

- modificările operate în 
exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie nu au 
fost comunicate 
Judecătoriei Craiova, 
urmând ca domnul 
Bratiloveanu Marius să 
facă dovada comunicării în 
termen de 30 zile prin fax; 

Marius să facă dovada 
comunicării către  
Judecătoria Craiova a 
modificărilor operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente în termen de 30 
zile prin fax. 

 

17 Dolj S.P.C.L.E.P. Craiova 

 

Data controlului   

03/04/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

17/03/2009 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

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

Nu a fost cazul. 



Nu a fost cazul 

18 Dolj O.R.I. Dolj 

 

Data controlului   

03/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 14; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

19 Dolj Instituţia Prefectului 
Dolj 

 

Data controlului   

06/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 13; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



CONTROL 

20/10/2009 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

20 Dolj B.J.A.B.D.E.P. Dolj 

 

Data controlului   

03/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 15; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

21       Dolj Judecătoria Craiova 

 

Data controlului   

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

Nu a fost cazul. 



03/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/01/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

22 Dolj Primăria comunei  
Gîngiova 

 

Data controlului   

04/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/01/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; - la nivelul Primăriei 
Gîngiova nu există 
persoană desemnată prin 
fişa postului sau dispoziţia 
primarului să păstreze, 
gestioneze, opereze în 
listele electorale 
permanente şi să facă 
comunicările; 

- domnul primar Toe 
Dumitru nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind la 
Consiliul Judeţean Dolj; 

- domnul secretar delegat 
nu a pus la dispoziţie 
documentele solicitate. 

Recontrol. 



Nu a fost cazul 

23.     Dolj S.P.C.L.E.P. Gîngiova 

 

Data controlului   

04/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

13/11/2007 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

24.  Dolj Primăria comunei 
Drănic 

 

Data controlului   

04/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - la nivelul Primăriei Drănic 
nu există persoană 
desemnată prin fişa 
postului sau dispoziţia 
primarului să păstreze, 
gestioneze, opereze în 
listele electorale 
permanente şi să facă 
comunicările aferente; 

- domnul primar Andrei 
Marian Dănuţ nu a pus la 
dispoziţie documentele 

Recontrol. 



16.08.2007 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

solicitate. 

25.  Dolj Primăria comunei  
Valea Stanciului 

 

Data controlului   

04/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

15/11/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - modificările operate în 
exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie nu au 
fost comunicate 
Judecătoriei Segarcea. 

 

- domnul secretar delegat, 
Ion Constantin Sorin, a fost 
sancţionat cu avertisment 
prin proces verbal seria A nr. 
0000564 din 04.04.2012 
pentru fapta prevăzută de 
art. 55 lit. e din Legea nr. 
370/2004. 

26. Dolj Primăria comunei 
Dobrroteşti 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; - persoana desemnată prin 
dispoziţia primarului nr. 
321 din 30.09.2008, să 
păstreze, gestioneze, 

Recontrol. 



Data controlului   

05/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

opereze în listele 
electorale permanente şi 
să facă comunicările 
aferente este domnul 
Oprea Iulian, referent 
stare civilă, persoană care 
nu este în sediul primăriei; 

- domnul primar Roşu 
Horia Silviu nu era în 
sediul primăriei; 

- doamna secretar nu a 
pus la dispoziţie 
documentele solicitate. 

27 Dolj Primăria comunei  
Amărăştii de Jos 

 

Data controlului   

05/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

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

Nu a fost cazul. 



(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

28. Dolj Primăria comunei  
Amărăştii de Sus 

 

Data controlului   

05/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

29 Dolj Primăria comunei  
Bratovoeşti 

 

Data controlului   

13/04/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Bratovoeşti nu a 
fost efectuată 

Control reprogramat în luna 
mai. 



 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

30. Dolj Primăria comunei  
Rojiştea 

 

Data controlului   

13/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Activitatea de îndrumare 
şi control la Primăria 
comunei Rojiştea  nu a 
fost efectuată 

Control reprogramat în luna 
mai. 



31. Dolj S.P.C.L.E.P. Rojiştea 

 

Data controlului   

13/03/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Activitatea de îndrumare 
şi control la S.P.C.L.E.P. 
Rojiştea nu a fost 
efectuată. 

 Control reprogramat în luna 
mai. 

32. Vâlcea Primăria Municipiului 
Rm. Vâlcea 

 

Data controlului   

10/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - persoanele decedate nu 
sunt radiate din 
exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie 
conform legii pentru 
perioada 15.04.2010 – 
10.04.2012; 

- modificările neoperate 
în exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie nu au 
fost comunicate 
Judecătoriei Rm. Vâlcea, 
urmând ca doamna Maria 

- doamna Maria Rizoiu să 
facă această operaţiune în 
termen de 10 zile; 

- să  se facă dovada 
comunicării către Judecătoria 
Rm. Vâlcea a modificărilor 
neoperate în exemplarul 
listelor electorale 
permanente existent la 
primărie în termen de 10 zile; 

- să  se facă dovada 
comunicării către Judecătoria 
Rm. Vâlcea a exemplarului 
doi al listelor electorale 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Rizoiu să facă dovada 
comunicării în termen de 
10 zile; 

- exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 
nu a fost transmis 
Judecătoriei Rm. Vâlcea 

complementare, în termen 
de 10 zile. 

 

33.      Vâlcea S.P.C.L.E.P. Rm. Vâlcea 

 

Data controlului   

10/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

34     Vâlcea O.R.I. Vâlcea 

 

Data controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct.14; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



10/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

35.     Vâlcea Instituţia Prefectului 
Vâlcea 

 

Data controlului   

10/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.13; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



36.     Vâlcea B.J.A.B.D.E.P. Vâlcea 

 

Data controlului   

10/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

30/10/2008 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.15; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

37.     Vâlcea Judecătoria Rm. Vâlcea 

 

Data controlului   

10/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

28/02/2011 

 

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

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

38     Vâlcea Biroul Electoral de 
Circumscripţie 

Judeţeană nr.40 
Vâlcea 

 

Data controlului   

23/04/2008 

 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

- respectarea prevederilor legale referitoare la afişarea listelor cu 
candidaţi şi a candidaturilor independente; 

- respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea corectă în 
patrulaterul stabilit prin Hotărâre a Guvernului, a numărului de 
scrutin, în scopul existenţei pe întreg cuprinsul ţării a aceloraşi 
menţiuni în documentele de identitate electorală; 

- respectarea prevederilor legale cu privire la semnarea listei de 
susţinători; 

 - realizarea  Programului calendaristic adoptat. 

Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

39.     Vâlcea Biroul Electoral de 
Circumscripţie 

Municipală Rm. Vâlcea 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.38; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

Data controlului   

23/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

40   Gorj Primăria Municipiului 
Tg. Jiu 

 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

01/03/2011 

 

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

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

41   Gorj  D.P.C.L.E.P. Tg.Jiu 

 

Data controlului   

12/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

01/03/2011 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

42   Gorj O.R.I. Gorj 

 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 14; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

43.   Gorj Instituţia Prefectului 
Gorj 

 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

23/02/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 13; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

44.   Gorj B.J.A.B.D.E.P. Gorj Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

45.    Gorj Judecătoria Tg. Jiu 

 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

23/02/2011 

 

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

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

46   Gorj Biroul Electoral de 
Circumscripţie 

Judeţeană nr. 20 Gorj 

 

Data controlului   

12/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

-- 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 38; Activitatea de îndrumare 
şi control B.E.C.J. nr. 20 
Gorj nu a fost realizată 
deoarece la data 
controlului nu era  
înfiinţat..   

Control reprogramat în luna 
mai. 

 

 

 

Faţă de activităţile programate, au mai fost desfăşurate următoarele acţiuni de îndrumare electorală: 



 

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.       Dolj Primăria comunei  

Celaru 

 

Data controlului   

05/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

19/03/2009 

 

 

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 

- la nivelul Primăriei Celaru nu 
există persoană desemnată 
prin fişa postului sau 
dispoziţia primarului să 
păstreze, gestioneze, opereze 
în listele electorale 
permanente şi să facă 
comunicările; 

- domnul primar Celărenu 
Stelian nu era în sediul 
primăriei, acesta fiind pe 
teren; 

- doamna secretar nu a pus la 
dispoziţie documentele 
solicitate. 

 

Recontrol. 



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. 

2.    Vâlcea Primăria comunei  

Pietrari 

 

Data controlului   

23/04/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

22/06/2010 

 

 

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 

Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, 
cabine de vot etc.); 

- asigurarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale 
secţiilor de votare; 

- organizarea şi delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea 
acestora prefectului; 

- stabilirea locurilor de afişaj electoral; 

- actualizarea listelor electorale permanente şi complementare în 
termenul stabilit de lege; 

- organizarea activităţii de primire a propunerilor pentru întocmirea 
listei juriştilor precum şi a listei persoanelor care se bucură de 
prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii sau alţi jurişti sunt 
insuficienţi din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora; 

- predarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante şi a ştampilelor 
utilizate la alegeri preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare; 

-  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. 70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



3. Vâlcea Primăria comunei  

Buneşti 

Data controlului   

23/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

02/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

4.      Vâlcea Primăria comunei  

Buneşti 

Data controlului   

23/04/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

02/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

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

Nu a fost cazul. 



 

Nu a fost cazul 


