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

 Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 
1 Arges Primaria 

comunei 
Bughea de Sus 
Data planificarii 

controlului 
05.03.2012 

Data controlului 
21.03.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
07.07.2010 

 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 
 

-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 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 ; 
-indrumare electorala privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale permanente, conform 
prevederilor art.30.2, alin(5) din Legea nr.370/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

- 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 
pentru ca la urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv. 

 

2 Arges Primaria 
comunei 

Bughea de Jos 
 

Data planificarii 

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



controlului 
05.03.2012 

Data controlului 
21.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
07.07.2010 

 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul control 

: 
Nu au fost 

dispuse măsuri. 
3 Arges Primaria 

comunei 
Maracineni 

 
Data controlului 

06.03.2012 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
27.09.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul control 

: 
Nu au fost 

dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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 
pentru ca la urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv; 
 



4 Arges Primaria 
comunei Titesti 
Data controlului 

06.03.2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
02.02.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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 
pentru ca la urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie intocmite in 
conformitate cu prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul respectiv. 

5 Arges Primaria 
Orasului 
Costesti 

 
Data controlului 

07.03.2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
19.10.2010 

 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul control 

: 
 -primarul 
impreuna cu 
personalul cu 
atributii in 
materie 
electorala din 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Masura dispusa in actul de control din 
data de 19.10.2010 a fost indeplinita. 
 
 
Deficiente constatate: 
- in organizarea sectiilor de votare pentru 
alegerile prezidentiale, nu s-au respectat 
in totalitate prevederile art.10, pnct. a), 
din Legea 370/2004, depasindu-se 
numarul de alegatori arondati la o sectie 
de votare. 

 

-primarul impreuna cu personalul cu atributii 
in materie electorala din cadrul primariei, sa 
ia masurile necesare privind respectarea 
prevederilor legale referitoare la numarul 
locuitorilor  (alegatorilor), arondati la o 
sectie de votare. 

 



cadrul 
primariei, sa ia 
masuri de 
identificare a 
unor spatii care 
sa asigure 
conditiile 
necesare 
amenajarii unei 
noi sectii de 
votare in 
conformitate cu 
prevederile 
Hotararii nr. 4 a 
A.E.P. privind 
conditiile pe 
care trebuie sa 
le indeplineasca 
localurile 
sectiilor de 
votare 

6 Arges S.P.C.L.E.P. 
Costesti 

 
Data controlului 

07.03.2012 
 
 

-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. 

7 Prahova Primaria 
comunei 

Barcanesti 
 

Data controlului 
13.03.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Masura dispusa in actul de control din 
data de 27.08..2010 a fost indeplinita. 
 
 
Deficiente constatate: 
- in listele electorale permanente sunt 
inscrisi alegatori cu date incomplete 
(lipsa seria si numarul actului de 
identitate). 

- primarul va lua masuri ca in listele 
electorale sa nu mai existe alegatori cu date 
incomplete. 



CONTROL 
EFECTUAT:  

27.08.2010 
 

MASURI 
DISPUSE la 

ultimul control 
: 

 - primarul 
impreuna cu 
S.P.C.L.E.P. să 
ia masuri ca in 
listele electorale 
sa nu mai existe 
alegatori cu date 
incomplete 

 

8 Prahova Primaria 
comunei 
Berceni 

 
Data controlului 

13.03.2012 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
10.09.2010 
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. 

9 Prahova Primaria 
comunei 
Bertea 

 
Data controlului 

14.03.2012 

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



DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
21.10.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

 Nu au fost 
dispuse măsuri. 

10 Prahova Primaria 
comunei 
Stefesti 

 
Data 

controlului: 
14.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
21.10.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

 Nu au fost 
dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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. 

 

11 Prahova Primaria 
comunei 

Cosminele 
 

Data 
controlului: 
15.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

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



EFECTUAT:  
12.08.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul control 

: 
 Nu au fost 
dispuse măsuri. 

12 Prahova Primaria 
comunei 

Valcanesti 
 

Data 
controlului: 
15.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
12.08.2010 

MASURI 
DISPUSE la 
ultimul 
control:  
 Nu au fost 
dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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. 

 

13 Arges Primaria 
comunei 

Teiu 
 

Data 
controlului: 
20.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
13.10.2010 
MASURI 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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; 
- listele electorale permanente contin 
rubrici cu elemente lipsa (lipsa seria si 
numarul actului de identitate). 

 

- 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 va lua masuri ca in listele 
electorale sa nu mai existe alegatori cu date 
incomplete. 

 



DISPUSE la 
ultimul 
control: 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 

14 Arges Primaria comune  
Ratesti 

 
Data 

controlului: 
20.03.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
15.05.2010 

 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 
 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 - 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; 
- 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. 

 

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

15 Arges Primaria 
Municipiului 
Campulung 

 
Data 

controlului: 
21.03.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
11.10.2010 
MASURI 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Masura dispusa in actul de control din 
data de 27.08..2010 a fost indeplinita. 
 
 
Deficiente constatate: 
- listele electorale permanente contin 
rubrici cu elemente lipsa (lipsa seria si 
numarul actului de identitate). 

 
 
 

- primarul va lua masuri ca in listele 
electorale sa nu mai existe alegatori cu date 
incomplete 



DISPUSE la 
ultimul 
control: 

 - primarul sa ia 
masurile 
necesare ca in 
listele electorale 
permanente sa 
nu mai existe 
alegatori cu date 
incomplete. 

16 Arges S.P.C.L.E.P. 
Campulung 

Data 
controlului: 
21.03.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.6  
Nu s-au constatat nereguli. 

 
Nu s-au dispus măsuri. 

17 Prahova Primaria 
Orasului 

Comarnic 
 

Data 
controlului: 
13.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
27.04.2010 
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. 

18 Prahova S.P.C.L.E.P. 
Comarnic 

 
Data controlului 

13.03.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.6  
Nu s-au constatat nereguli. 

 
Nu s-au dispus măsuri. 



19 Prahova Primaria 
comunei 
Cerasu 

 
Data 

controlului: 
28.03.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
28.10.2009 

 
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. 

20 Prahova Primaria 
comunei 

Dumbravesti 
Data 

controlului: 
28.03.2012 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
23.11.2010 
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. 

21 Prahova Primaria 
comunei 

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

 
Nu s-au dispus măsuri. 



Carbunesti 
Data 

controlului:28.0
3.2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
18.11.2010 
MASURI 

DISPUSE la 
ultimul 
control: 

Nu au fost 
dispuse măsuri. 

22 Prahova Primaria 
comunei 
Aricestii 
Zeletin 

 
Data controlului 

28.03.2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
18.11.2010 

 
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. 

23 Prahova Primaria 
comunei 
Albesti 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Controlul a fost efectuat in luna februarie 
2012 

Controlul a fost efectuat in luna februarie 
2012 



Paleologu 

24 Prahova Primaria 
comunei 
Tomsani 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 Controlul a fost efectuat in luna februarie 
2012 

Controlul a fost efectuat in luna februarie 
2012 

 
 
Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii: 
 

 Judetul Instituţia Obiective statări Măsuri dispuse 
1 
 

Prahova Primaria orasului 
Slanic 

 
Data 

controlului:14.03.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
30.11.2010 

 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
- Nu au fost dispuse 

măsuri. 
 

-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 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 ; 
-indrumare electorala privind modalitatea de predare spre topire 
a listelor electorale permanente, conform prevederilor art.30.2, 
alin(5) din Legea nr.370/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 



2 Prahova S.P.C.L.E.P  Slanic 
Data controlului: 

14.03.2012 
 

 

- informare privind sprijinul acordat primărilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către primari, cu privire la 
persoanele care au implinit 18 ani, care şi-au schimbat 
domiciliul sau care au decedat; 
- obţinerea de informaţii in legătura cu întocmirea si eliberarea 
carţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

 
Nu s-au constatat nereguli. 

 
Nu s-au dispus măsuri. 

3 Prahova Primaria orasului 
Plopeni 

 
Data controlului: 

15.03.2012 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

23.11.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
- Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

- 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. 
 

4 Prahova S.P.C.L.E.P  Plopeni 
Data controlului: 

15.03.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

5 Prahova Primaria orasului 
Boldesti-Scaieni 

 
Data controlului: 

16.03.2012 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

13.07.2010 
 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

- 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; 
- listele electorale permanente 
contin rubrici cu elemente lipsa 
(lipsa seria si numarul actului de 
identitate). 
 

- 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 va lua masuri ca in 
listele electorale sa nu mai 
existe alegatori cu date 
incomplete. 
 



6 Prahova S.P.C.L.E.P  Boldesri-
Scaieni 

Data controlului: 
16.03.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

7 Prahova Primaria comunei 
Targsoru Vechi 

 
Data controlului: 

16.03.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
28.10.2010 

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. 

8 Prahova Primaria comunei 
Banesti 

 
Data controlului: 

22.03.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
15.09.2010 

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. 

9 Prahova Primaria comunei 
Poiana Campina 

 
Data controlului: 

22.03.2012 
DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

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

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



CONTROL 
EFECTUAT: 

15.09.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
- înaintarea către 

judecătoria competenta 
teritorial  a a 

modificarilor operate in  
listele electorale 

permanente 

nr.370/2004. 
 

topire operatorilor economici 
specializaţi. 
 

10 Arges S.P.C.L.E.P  Pitesti 
Data controlului: 

29.03.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

11 Arges B.J.A.B.D.E.P.  Arges 
Data controlului: 

29.03.2012 

-  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; 
-  informare si indrumare electorala privind modalitatea de 
intocmire si de punere la dispozitia primarilor a doua exemplare  
originale din listele electorale permanente si a copiilor de pe 
listele electorale permanente, in trei exemlare; 
- verificarea situatiei si obtinerea informatiilor cu privire la 
persoanele care si-au pierdut drepturile electorale in urma unor 
hotarari judecatoresti ramase definitive. 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

12 Arges Serviciul Judetean 
pentru Imigrari Arges 

Data controlului: 
29.03.2012 

- informare si indrumare electorala privind modalitatea de 
intocmire si de punere la dispozitia primarilor a doua exemplare 
originale din listele electorale complementare, in conformitate 
cu prevederile legale; 
-  respectarea instructiunilor si hotararilor adoptate de AEP, in 
domeniul electoral; 
- informare asupra problemelor de natură tehnică şi 
organizatorică intampinate in pregatirea si desfasurarea 
consultarilor electorale anterioare. 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 



13 Arges Institutia prefectului 
judetul Arges 

Data controlului: 
29.03.2012 

-   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 ordinului privind numerotarea circumscriptiilor 
electorale din judetul Arges; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Sud- 
Muntenia a Autorităţii Electorale Permanente şi Instituţia 
Prefectului Arges. 

Nu s-au constatat nereguli Nu s-au dispus măsuri. 

 
 


