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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Olt Primăria oraşului 

Potcoava 
 
 

Data controlului 
24/01/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
08/04/2008 

 
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. Olt Primăria comunei 
Priseaca 

 
Data controlului   

24/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
13/08/2008 

- 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 

Nu au fost constatate deficienţe  Nu a fost cazul. 



 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 
 

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. 

3. Dolj Primăria comunei 
Sâmnicu de Sus 

 
Data controlului 

26/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 
19/03/2009 

 
MĂSURI DISPUSE* 

(la ultimul control) 
Nu a fost cazul 

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

Nu au fost prezentate 
următoarele documente:                                                                                                                    
- procesul verbal de predare 

primire a listelor electorale 
permanente pentru organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru 
alegerea Preşedintelui 
României, încheiat între 
BJABDEP Dolj şi Primăria 
Sîmnicul de Sus; 
- exemplarul original al listelor 

electorale permanente pentru 
alegerea Preşedintelui 
României; 
- adresa de înaintare către 

Doamna primar Fulga 
Jeana, a fost sancţionată cu 
avertisment prin proces 
verbal seria A nr. 0000557 
din 26.01.2012, pentru 
fapta prevăzută de art. 55 
lit. e, din Legea nr. 
370/2004, republicată.                    

 



Judecătoria Craiova a 
exemplarului doi al listelor 
electorale permanente; 
 - adresa de înaintare către 

Judecătoria Craiova a 
modificărilor operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie. 

4. 
 

Dolj Primăria comunei 
Goieşti 

 
Data controlului   

26/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
15/10/2007 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Persoana desemnată fişa 
postului să facă operaţiuni în 
listele electorale permanente 
este doamna Balaci Elena, 
secretarul comunei, persoană 
care nu este în sediul primăriei, 
aceasta fiind în concediul de 
odihnă, şi nu este o altă 
persoană desemnată care să-i 
preia atribuţiile. 

Nu au fost prezentate 
următoarele documente:                                                                                                                    
- procesul verbal de predare 

primire a listelor electorale 
permanente pentru organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru 
alegerea Preşedintelui 
României, încheiat între 
BJABDEP Dolj şi Primăria 
Goieşti; 
- adresa de înaintare către 

Judecătoria Craiova a 
exemplarului doi al listelor 
electorale permanente; 
 - adresa de înaintare către 

Judecătoria Craiova a 
modificărilor operate în 
exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie; 
- adresa de înaintare către 

Judecătoria Craiova a 

Recontrol. 



exemplarului doi al listelor 
electorale complementare. 
Listele electorale permanente nu 
erau semnate de primar şi 
secretar. 
Listele electorale 
complementare nu erau semnate 
de primar. 

5. Gorj Primăria comunei 
Stoina 

Data controlului   
23101/2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
03/10/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;     Activitatea de îndrumare şi 
control la Primăria comunei 
Stoina din judeţul Gorj nu a fost 
realizată deoarece personalul a 
realizat activităţi cu privire la 
arhivarea documentelor filialei. 

Reprogramare control. 

6. Gorj Primăria comunei 
Cruşeţ 

Data controlului   
31/01/2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
03/10/2007 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;        Activitatea de îndrumare şi 
control la Primăria comunei 
Cruşeţ din judeţul Gorj nu a fost 
realizată deoarece personalul a 
realizat activităţi cu privire la 
arhivarea documentelor filialei.. 

Reprogramare control. 

 
 
 


