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Filiala Sud-Muntenia     
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Dambovita Primaria comunei Văleni 
Data controlului : 
13.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 03.11.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

- realizarea din timp a dotarilor specifice 
sectiilor de votare; 
- existenta exemplarului original al listei 
electorale permanente , a listei electorale 
complementare si a listei electorale speciale; 
- verificarea modului de pastrare a registrelor 
cuprizand listele electorale; 
- verificarea modului de intocmire a listelor 
electorale permanente, a listelor electorale 
complementare si a listelor electorale speciale; 
- verificarea semnarii listelor electorale 
permanente, a listelor electorale complementare 
si a listelor electorale speciale de catre 
persoanele abilitate; 
- verificarea actualizarii listelor electorale de 
catre persoanele abilitate, in baza comunicarilor 
primite; 
- autorizarea persoanei care efectueaza 
operatiuni de modificare in listelor electorale 
permanente; 
- verificarea efectuarii de comunicari catre 
judecatoria competenta teritorial cu privire la 
modificarile operate in exemplarul listei 
electorale permanente existent la primarie; 
- respectarea de catre primar a obligatiei de a 
pune la dispozitia alegatorilor spre consultare a 
listelor electorale permanente si de solutionare a 
intampinarilor privind omisiunile, inscrierile 
gresite sau erorile din listele electorale 
permanente; 
- verificarea logisticii electorale utilizate in 
procesele electorale anterioare; 
- verificarea logisticii electorale existente in 
ceea ce priveste integritatea acesteia; 
- obtinearea de informatii privind integritatea si 
modul de confectionare a materialelor de 
logistica electorala(urne, cabine de vot etc.); 
- respectarea hotararilor si instructiunilor 
adoptate de Autoritatea Electorala Permanenta; 
- obtinerea de informatii cu privire la 
principalele probleme intampinate in 
organizarea si desfasurarea consultarilor 

Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 
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electorale anterioare; 
-acordarea de indrumare electorala privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea respectarii criteriilor de delimitare a 
sectiilor de votare, de arondare a alegatorilor la 
sectiile de votare si a altor elemente cuprinse in 
modalitatea de delimitare, conform prevederilor 
legislatiei electorale; 
- dovada predarii unui exemplar al listelor 
electorale permanente si a listelor electorale 
speciale(daca este cazul) la judecatoria arondata; 
- verificarea modului de respectare a protectiei 
datelor cu caracter personal cuprinse in listele 
electorale; 
- puncte de vedere referitoare la capacitatea 
primăriei de a folosi Registrul electoral şi de a 
tipări listele electorale permanente. 
 

2 Dambovita Primaria comunei Pucheni 
Data controlului: 
13.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  16.02.2011 
 
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. 

3 Dambovita Primaria comunei Pierșinari 
Data controlului: 
14.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.10.2011 
 
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. 
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4 Dambovita Primaria comunei Mătăsaru 
Data controlului: 
14.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.10.2011 
 
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. 

5 Argeș Primaria orasului Ștefănești 
Data controlului: 
20.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  08.12.2011 
 
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 Argeș Primaria comunei Călinești 
Data controlului: 20.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.11.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control :  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4 Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 
 
 
 
 
 

7 Argeș Primaria comunei Leordeni 
Data controlului: 
22.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  17.11.2011 
 
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   Argeș  Primaria comunei Bogați 
Data controlului: 
22.08.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  27.07.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control :  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4 Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 

 


