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Filialei Sud – Vest Oltenia 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vâlcea Primăria 
municipiului 
Rm. Vâlcea 

Data controlului   

12/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

10/04/2012 

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; 

 Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



2 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

- 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; 

-  evaluare activitate S.I.R.E.. 

2. Vâlcea Primăria 
orașului Băbeni 

Data controlului   

12/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

23/05/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

3 Dolj Primăria 
municipiului 

Craiova 

Data controlului   

17/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

03/04/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

4. 

 

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

Data controlului   

17/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

03/04/2012 

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

Nu a fost cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

5. Vâlcea Primăria și 
S.P.C.L.E.P. 

oraș Băile 
Govora  

Data controlului   

18/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

14/02/2013 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

6. Vâlcea Primăria și 
S.P.C.L.E.P. 
oraş Horezu 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Activitatea nu a fost realizată 
deoarece în data de 
18.09.2013 a fost efectuată 
acțiune de indrumare și 

Reprogramare 
control. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

Data controlului   

18/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

24/04/2013 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

control la Primăria orașului 
Berbești din județul Vâlcea. 

7. Gorj Primăria 
municipiului 

Tg. Jiu 

Data controlului   

23/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

12/04/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

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

Nu a fost cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

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

Data controlului   

23/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

12/04/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

9. Vâlcea Primăria și 
S.P.C.L.E.P. 

oraş 
Călimănești 

Data controlului   

26/09/2013 

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

Nu a fost cazul. 



7 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

01/06/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

10.  Vâlcea Primăria și 
S.P.C.L.E.P. 
oraș Brezoi 

Data controlului   

26/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

04/09/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

Nu a fost cazul 

           
          Instituţii controlate în afara programului 

 

 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Vâlcea Primăria și 
S.P.C.L.E.P. oraș 

Berbești 

Data controlului   

18/09/2013 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

07/02/2013 

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; 

Nu au fost constatate deficienţe. Nu a fost cazul. 
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- 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, 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; 

-  evaluare activitate S.I.R.E.. 


