
Filiala Sud- Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman)                                                          
Anexa nr. 3 
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Dambovita Primaria comunei 
Branistea 

 

Data controlului 
08.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
27.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri.. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente utilizate 
la scrutinele 
anterioare nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 

2 Dambovita Primaria comunei 
Salcioara 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



Data controlului 
08.05..2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
15.02.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control :  

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

3 Dambovita Primaria orasului 
Titu 

 

Data controlului 
08.05.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
12.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



măsuri. 

4 Dambovita S.P.C.L.E.P. Titu 

 

Data controlului 
08.05.2012 

 

-informare privind sprijinul acordat primarilor in actualizarea listelor electorale 
permanente; 

-verificarea efectuarii de comunicari catre primari, cu privire la persoanele care au 
implinit 18 ani, care si-au schimbat domiciliul sau care au decedat; 

-obtinerea de informatii in legatura cu intocmirea si eliberarea cartilor de alegator, 
in concordanta cu listele electorale permanente; 

-indrumare privind aplicarea legislatiei electorale. 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

5 Dambovita Primaria comunei 
Slobozia Moara 

 

Data 
controlului:09.05.2

012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
12.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

6 Dambovita Primaria comunei 
Tartasesti 

 

Data controlului: 
09.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
31.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- intocmirea listelor 
electorale 
permanente sa se 
realizeze conform 
prevederilor legale; 

- recuperarea 
exemplarului 
original al listele 
electorale 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurilor dispuse 
in procesul verbal 
de control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acestora. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



permanente. 

7 Dambovita Primaria comunei 
Lunguletu 

 

Data 
controlului:09.05.2

012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
17.05.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

8 Dambovita Primaria comunei 
Poiana 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 

Nu s-au dispus măsuri. 



Data controlului 
:09.05..2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
26.10.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- intocmirea listelor 
electorale 
permanente sa se 
realizeze conform 
prevederilor legale; 

- comunicarea catre 
Judecatoria Racari a 
modificarilor 
operate in listele 
electorale 
permanente. 

masurilor dispuse 
in procesul verbal 
de control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acestora. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

9 Dambovita Primaria comunei 
Crevedia 

 

Data controlului: 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



10.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
13.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

10 Dambovita Primaria comunei 
Ciocanesti 

 

Data controlului: 
10.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
13.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurilor dispuse 
in procesul verbal 
de control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acestora. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 

Nu s-au dispus măsuri. 



la ultimul control : 

-intocmirea listelor 
electorale 
permanente sa se 
realizeze conform 
prevederilor legale; 

-comunicarea catre 
Judecatoria Racari a 
modificarilor 
operate in listele 
electorale 
permanente. 

nereguli. 

 

 

11 Dambovita Primaria comunei 
Niculesti 

 

Data controlului: 
10.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
11.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurilor dispuse 
in procesul verbal 
de control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acestora. 

 

Deficiente 
constatate: 

 - un exemplar al 
listelor electorale 

-inaintarea unui exemplar al 
listelor electorale 
permanente Judecatoriei 
Targoviste; 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 



- primarul comunei 
sa recupereze 
exemplarul original 
al listelor electorale 
permanente si sa 
solicite BJABDEP 
Dambovita ca 
intocmirea listelor 
electorale 
permanente  sa se 
faca in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

 

permanente nu a 
fost inaintat 
Judecatoriei 
Targoviste; 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

12 Dambovita Primaria comunei 
Butimanu 

 

Data controlului: 
10.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
11.01.2011 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri.. 

 

13 Teleorman Primaria comunei 
Draganesti Vlasca 

 

Data controlului: 
15.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
06.07.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

 

Nu s-au dispus măsuri. 

14 Teleorman S.P.C.L.E.P. Conform obiectivelor prevazute la pct.10 Nu s-au constatat Nu s-au dispus măsuri. 



Draganesti Vlasca 

 

Data controlului 
15.05.2012 

 

nereguli. 

15 Teleorman Primaria comunei 
Bujoreni 

 

Data controlului: 
15.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
06.07.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente utilizate 
la scrutinele 
anterioare nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 
 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 



16 Teleorman Primaria comunei 
Maldaeni 

Data 
controlului:17.05.2

012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
10.11.2009 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



17 Teleorman Primaria 
Municipiului 

Rosiorii de Vede 

 

Data controlului 
17.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
25.05.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente utilizate 
la scrutinele 
anterioare nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 
 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

18 Teleoman S.P.C.L.E.P. Rosiorii 
de Vede 

 

Data controlului 
15.05.2012 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.10 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



19 Teleorman Primaria comunei 
Scrioastea 

 

Data controlului 
17.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
18.05.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 - intocmirea 
listelor electorale 
permanente sa se 
faca in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

 

 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente utilizate 
la scrutinele 
anterioare nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 



20 Teleorman Primaria comunei 
Draganesti de Vede 

 

Data controlului 
17.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
19.05.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control :  

- intocmirea listelor 
electorale 
permanente sa se 
faca in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 

21 Teleorman Primaria comunei 
Vedea 

 

Data controlului 
17.05.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
14.04.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

 

22 Teleorman Primaria comunei 
Stejaru 

 

Data controlului 
17.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
02.06.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurilor dispuse 
in procesul verbal 
de control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acestora. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



- intocmirea listelor 
electorale 
permanente in 
conformitate cu 
prevederile legii; 

- inaintarea unui 
exemplar al listelor 
electorale 
permanente si a 
modificarilor 
operate in liste 
catre Judecatoria 
Rosiorii de Vede. 

23 Teleorman Primaria comunei 
Didesti 

 

Data controlului 
17.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
02.06.2010 

 

MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



la ultimul control : 

- primarul comunei 
sa transmita un 
exemplar al listelor 
electorale 
permanente 
Judecatoriei 
Rosiorii de Vede, 
precum si 
modificarile 
operate in liste 

nereguli. 

24 Teleorman Primaria comunei 
Vitanesti 

 

Data controlului 
18.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
29.06.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 



masuri. 

25 Teleorman Primaria comunei 
Magura 

 

Data controlului 
18.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
29.06.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
masuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



26 Dambovita Primaria comunei 
Manesti 

 

Data controlului 
22.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
19.01.2012 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
masuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 

27 Dambovita Primaria comunei 
Dragomiresti 

 

Data controlului 
22.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 



EFECTUAT:  
16.02.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii.  

 

Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

28 Dambovita Primaria comunei 
Tatarani 

 

Data controlului 
22.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
04.02.2011 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
masuri. 

29 Dambovita Primaria comunei 
Candesti 

 

Data controlului 
22.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
21.02.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



30 Arges Primaria comunei 
Berevoiesti 

 

Data controlului 
23.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
24.03.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
masuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 

31 Arges Primaria comunei 
Godeni 

 

Data controlului 
23.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 

-realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 



EFECTUAT:  
03.06.2010 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
masuri. 

specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

32 Arges Primaria comunei 
Schitu Golesti 

 

Data controlului 
23.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
03.06.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



33 Arges Primaria comunei 
Poienarii de 

Muscel 

 

Data controlului 
23.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
24.03.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Din verificarea 
modului de 
aducere la 
indeplinire a 
masurii dispuse in 
procesul verbal de 
control anterior, 
echipa de control a 
constatat realizarea 
acesteia. 

 

Deficiente 
constatate: 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 



34 Arges Primaria comunei 
Cetateni 

 

Data controlului 
29.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
02.08.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- nu au fost dispuse 
masuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 

35 Arges Primaria comunei 
Stoienesti 

 

Data controlului 
29.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



EFECTUAT:  
14.07.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- nu au fost dispuse 
masuri 

36 Arges Primaria comunei 
Mioarele 

 

Data controlului 
29.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
13.09.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



prevederile legii. 

36 Arges Primaria comunei 
Dragoslavele 

 

Data controlului 
29.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
31.08.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- nu au fost dispuse 
masuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



38 Dambovita Primaria comunei 
Finta 

 

Data controlului 
30.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
20.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 

39 Dambovita Primaria comunei 
Cornesti 

 

Data controlului 
30.05.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
20.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

40 Dambovita SPCLEP Cornesti 

Data controlului 
30.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
20.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4  Reprogramarea controlului 



- nu au fost dispuse 
masuri 

41 Prahova Primaria comunei 
Cocorasti Colt 

 

Data controlului 
30.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
17.10.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- nu au fost dispuse 
masuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 

42 Dambovita Primaria comunei 
Barbuletu 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



 

Data controlului 
31.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
17.02.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

43 Dambovita Primaria comunei 
Pietrari 

 

Data controlului 
31.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1  Reprogramarea controlului 



EFECTUAT:  
17.02.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

- listele electorale 
permanente sa fie 
intocmite in 
conformitate cu 
prevederile legii. 

 

 

 

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

 

 Judetul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1 

 

Teleorman Primaria comunei 
Purani 

Data controlului  

03.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 

-verificarea modului de pastrare a registrelor cuprinzand listele electorale 
permanente, complementare si speciale ; 

-verificarea modului de intocmire a listelor electorale permanente, 
complementare si speciale; 

-verificarea semnarii listelor electorale de catre persoanele abilitate ; 

-verificarea actualizarii listelor electorale, de catre persoanele abilitate, in baza 

. Deficiente 
constatate: 

- mare parte a 
alegatorilor sunt 
inscrisi in lista 
electorala 
permanenta in 
ordine alfabetica, 

- primarul comunei va lua 
masurile necesare ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 



CONTROL 
EFECTUAT:  
01.11.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

 

comunicarilor primite ; 

-verificarea efectuarii de comunicari catre judecatoria competenta teritorial cu 
privire la modificarile operate in exemplarul listei electorale 
permanente/complementare existent la primarie ; 

-modul de solutionare de catre primar a intampinarilor privind omisiunile, 
inscrierile gresite sau erorile din listele electorale permanente ; 

-verificarea modului de pastrare si recuperare  a materialelor de logistica 
electorala ; obtinerea de informatii privind integritatea si modul de confectionare 
a materialelor de logistica electorala (urne, cabine de vot, etc.) ; 

-respectarea hotararilor adoptate de A.E.P. ; 

-concluzii rezultate ca urmare a problemelor intampinate  in organizarea si 
desfasurarea alegerilor precedente ; 

nerespectandu-se 
prevederile art.7, 
alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/2004; 

 

- listele electorale 
permanente utilizate 
la scrutinele 
anterioare nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 

2 Teleorman Primaria comunei 
Gratia 

Data controlului 

03.05.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
01.11.2010 

 

MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- mare parte a 
alegatorilor sunt 
inscrisi in lista 
electorala 
permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.7, 
alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/2004; 

 

- primarul comunei va lua 
masurile necesare ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 

 

 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 



la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri. 

 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 

 

3 Teleorman Primaria comunei 
Sarbeni 

 

Data controlului 

03.04.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
03.05.2011 

 

MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- mare parte a 
alegatorilor sunt 
inscrisi in lista 
electorala 
permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.7, 
alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/2004; 

 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 

- primarul comunei va lua 
masurile necesare ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 



la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 
topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

 

4 Teleorman Primaria comunei 
Silistea 

Data controlului 

03.04.2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
11.05.2010 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

 Nu au fost dispuse 
măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Deficiente 
constatate: 

- mare parte a 
alegatorilor sunt 
inscrisi in lista 
electorala 
permanenta in 
ordine alfabetica, 
nerespectandu-se 
prevederile art.7, 
alin.(2) si (3) din 
Legea nr.370/2004; 

 

- listele electorale 
permanente 
utilizate la 
scrutinele 
anterioare nu au 
fost predate spre 

- primarul comunei va lua 
masurile necesare ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 

 

- realizarea operatiunilor 
prevazute de art.70, alin(5) 
din Lg.370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare privind predarea 
listelor electorale 
permanente spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 



topire operatorilor 
economici 
specializati, nefiind 
respectate 
prevederile art. 70, 
alin.(5), Legea 
nr.370/2004. 

 

5 Dambovita Primaria comunei 
Darmanesti 

 

Data controlului 
04.05..2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
25.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

6 Dambovita Primaria comunei 
Vladeni 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 



 

Data controlului 
04.05..2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
25.01.2011 

 

MASURI DISPUSE 
la ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

7 Teleorman Institutia 
Prefectului 
Teleorman 

 

Data controlului: 
18.05.2012 

 

-   informare asupra problemelor de natură tehnică şi organizatorică rezultate in 
urma desfasurarii activitatilor de control si indrumare electorala la unitatile 
administrativ – teritoriale de pe raza judetului; 

-   îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale;  

-   informarea cu privire la data la care se vor organiza activitati de instruire a 
functionarilor publici cu atributii in materie electorala, a primarilor si secretarilor 
unitatii administrativ – teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin in vederea 
organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile 
administatiei publice locale din 10 iunie 2012; 

- solicitarea informatiilor referitoare la coordonatele de contact ale birourilor 
electorale de circumscriptie (judeteana, municipala, oraseneasca si comunala), ale 
presedintilor si loctiitorilor acestora, precum si numerotarea si delimitarea 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 



sectiilor de votare; 

- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Sud- Muntenia a Autorităţii 
Electorale Permanente şi Instituţia Prefectului Teleorman. 

 

 

 

 

 

 

 

 


