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Filiala Bucureşti - Ilfov      
 

Nr. 
crt. Judeţul Instituţia 

controlată 
Obiectivele activităţii de îndrumare şi 

control electoral  Constatări Măsuri 
dispuse 

1.  Călărași Primăria 
comunei 
Plătărești 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
01.09.2014 

 
Efectuat 

01.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
24.10.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Având în vedere că 
persoana care 
efectuează 
operaţiuni în SIRE 
este autorizată prin 
dispoziţie numai 
pentru actualizarea 
listelor electorale,  
echipa de control a 
dispus completarea 
dispoziției. 
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European din acest an. 
2. Ilfov Primăria 

comunei 
Găneasa 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
01.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
12.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat  
 

 

3. Ilfov Primăria 
comunei Glina 

 
Data 

controlului: 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
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Programat 
01.09.2014 

 
Efectuat 

01.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
28.06.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în   condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an ; 

- listele electorale complementare au fost 
actualizate, în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin (4) din Legea 
67/2004. 

alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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4. București Instituția 
Prefectului 

județului Ilfov 

Discuții cu privire la măsurile ce urmează a 
fi luate pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor prezidențiale din 
anul 2014. 

  

5. Ilfov Primăria 
comunei 

Dărăști-Ilfov 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
02.09.2014 

 
Efectuat 

02.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
31.08.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană ce 
are această atribuție stabilită prin fișa 
postului; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Având în vedere că 
persoana care 
efectuează 
operaţiuni în SIRE 
are această 
atribuţie stabilită 
numai prin fişa 
postului,  echipa de 
control a dispus 
emiterea unei 
dispoziții în acest 
sens. 
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- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

6. Ilfov Primăria 
comunei 
Copăceni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
02.09.2014 

 
Efectuat 

02.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
13.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

-  primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 

tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

7. Ilfov Primăria 
comunei Vidra 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
02.09.2014 

 
Efectuat 

02.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
13.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

-  primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- la data controlului existau alegători 
decedați și neradiați din SIRE; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral ; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal ; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare ; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Autorizarea, prin 
dispoziţie, a 
persoanelor care 
efectuează 
operaţiuni în SIRE. 
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acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

8. Ilfov Primăria 
comunei 
Balotești 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
03.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
27.04.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

9. Ilfov Primăria 
orașului Chitila 

 
Data 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 

-  primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din oraș şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
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controlului: 
 

Programat 
03.09.2014 

 
Efectuat 

03.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
17.03.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 

votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- listele electorale complementare au fost 
actualizate în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin (4) din Legea 

prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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67/2004. 
10. Ilfov Primăria 

comunei 
Dascălu 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
03.09.2014 

 
Efectuat 

03.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
20.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

-  

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

-  primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; la data controlului aceasta nu 
a putut fi prezentată, fiind transmisă 
ulterior; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Transmiterea 
dispoziției privind 
autorizarea 
persoanelor care 
operează în SIRE 
către Filiala 
București-Ilfov. 
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tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

- listele electorale complementare au fost 
actualizate în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin (4) din Legea 
67/2004. 

11. Ilfov Primăria 
comunei Nuci 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
04.09.2014 

 
Efectuat 

04.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
21.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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materie electorală. 
 

electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

12. Ilfov Primăria 
comunei Moara 

Vlăsiei 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
04.09.2014 

 
Efectuat 

04.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
20.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 

-  primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- listele electorale complementare au fost 
actualizate în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin (4) din Legea 
67/2004. 

13. Ilfov Primăria 
comunei 
Grădiștea 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
04.09.2014 

 
Efectuat 

04.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
21.03.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 

 - primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- pachetele electorale au fost generate în 
SIRE conform Programului operațiunilor 
din Registrul electoral; 

- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- listele electorale complementare au fost 
actualizate în conformitate cu 
prevederile art. 22 alin (4) din Legea 
67/2004. 

14. Călărași Primăria 
comunei 
Nicolae 

Bălcescu 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
08.09.2014 

 
Efectuat 

08.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
07.11.2012 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; la data controlului aceasta nu 
a putut fi prezentată, fiind transmisă 
ulterior; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Transmiterea 
dispoziției privind 
autorizarea 
persoanelor care 
operează în SIRE 
către Filiala 
București-Ilfov. 
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MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

15. Călărași Primăria 
comunei 
Lupșanu 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
08.09.2014 

 
Efectuat 

08.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
07.11.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar prin dispoziţie să 
actualizeze listele electorale; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
 
Având în vedere că 
persoana care 
efectuează 
operaţiuni în SIRE 
este autorizată prin 
dispoziţie numai 
pentru actualizarea 
listelor electorale,  
echipa de control a 
dispus completarea 
dispoziției. 
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de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

16. Călărași Primăria 
comunei 

Alexandru 
Odobescu 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
08.09.2014 

 
Efectuat 

08.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
11.10.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar prin dispoziţie să 
actualizeze listele electorale; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Având în vedere că 
persoana care 
efectuează 
operaţiuni în SIRE 
este autorizată prin 
dispoziţie numai 
pentru actualizarea 
listelor electorale,  
echipa de control a 
dispus completarea 
dispoziției. 
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17. Călărași Primăria 
comunei 
Mitreni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
09.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
16.05.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

18. Călărași Primăria 
comunei 

Căscioarele 
 

Data 
controlului: 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 

- reprogramat.  
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Programat 
09.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
06.11.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 

principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 

specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
19. Călărași Primăria 

comunei 
Chirnogi 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
09.09.2014 

 
Efectuat 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- reprogramat.  
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Data ultimului 

control 
efectuat: 

06.11.2012 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
20. Călărași Primăria 

comunei 
Dragalina 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
10.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
09.10.2012 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- reprogramat.  
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MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
21. Călărași Primăria 

comunei 
Perișoru 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
10.09.2014 

 
Efectuat 

10.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
25.04.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

-. 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

22. Călărași Primăria 
comunei Dragoș 

Vodă 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
10.09.2014 

 
Efectuat 

10.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
09.10.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de secretarul 
comunei; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Autorizarea, prin 
dispoziție, a 
persoanelor care 
efectuează 
operațiuni în SIRE. 
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23. Călărași Primăria 
comunei 
Dichiseni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
11.09.2014 

 
Efectuat 

11.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
08.05.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar în acest prin 
dispoziţie; la data controlului aceasta nu 
a putut fi prezentată, fiind transmisă 
ulterior; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Transmiterea 
dispoziției privind 
autorizarea 
persoanelor care 
operează în SIRE 
către Filiala 
București-Ilfov. 

24. Călărași Primăria 
comunei Jegălia 

 
Data 

controlului: 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
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Programat 
11.09.2014 

 
Efectuat 

11.09.2014 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de secretarul 
comunei, autorizat de primar să 
actualizeze listele electorale; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Autorizarea, prin 
dispoziție, a 
persoanelor care 
efectuează 
operațiuni în SIRE. 

25. Călărași Primăria 
comunei Borcea 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
11.09.2014 

 
Efectuat 

11.09.2014 
 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a 
stabilit sediile acestora în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 

- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 

- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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Data ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 

electoral sunt realizate de o persoană 
autorizată de primar în acest prin 
dispoziţie; 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 

- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

26. Călărași Instituția 
Prefectului 
județului 
Călărași 

Discuții cu privire la măsurile ce urmează a 
fi luate pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor prezidențiale din 
anul 2014. 

  

27. Giurgiu Primăria 
comunei 
Săbăreni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
15.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- reprogramat.  
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efectuat: 
18.07.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
28. Giurgiu Primăria 

comunei Ulmi 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
15.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
18.07.2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 

- reprogramat.  
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obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
29. Giurgiu Primăria 

orașului Bolintin 
Vale 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
15.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
24.04.2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 

- reprogramat.  
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persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
30. Giurgiu Primăria 

comunei 
Crevedia Mare 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
16.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
22.02.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

31. Giurgiu Primăria - verificarea modului în care autorităţile - reprogramat.  
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comunei Mârșa 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
16.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
22.02.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
32. Giurgiu Primăria 

comunei Roata 
de Jos 

 
Data 

controlului: 
 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- reprogramat.  
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Programat 
16.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
22.02.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
33. Giurgiu Primăria 

comunei 
Adunații 
Copăceni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
17.09.2014 

 
Efectuat 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 

- reprogramat.  
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Data ultimului 

control 
efectuat: 

23.06.2011 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
34. Giurgiu Primăria 

comunei 
Singureni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
17.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
04.07.2011 

 
MĂSURI 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 

- reprogramat.  
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DISPUSE: 
 

recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
35. Giurgiu Primăria 

comunei 
Iepurești 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
17.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
04.07.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 

- reprogramat.  
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de logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 

persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
36. Giurgiu Primăria 

comunei Schitu 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
18.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
08.12.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- reprogramat.  
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37. Giurgiu Primăria 

comunei 
Izvoarele 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
18.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
15.11.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

38. Giurgiu Primăria 
comunei 
Toporu 

 
Data 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

- reprogramat.  
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controlului: 
 

Programat 
18.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
15.11.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
39. Giurgiu Instituția 

Prefectului 
județului 
Giurgiu 

Discuții cu privire la măsurile ce urmează a 
fi luate pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor prezidențiale din 
anul 2014. 

  

40. Giurgiu Primăria 
comunei Oinacu 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- reprogramat.  
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22.09.2014 
 

Efectuat 
- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
02.04.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
41. Giurgiu Primăria 

comunei 
Stănești 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
22.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 

- reprogramat.  
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Data ultimului 
control 

efectuat: 
04.04.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
42. Giurgiu Primăria 

comunei 
Gogoșari 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
22.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
03.04.2012 

 
 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 

- reprogramat.  



36 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
43. Giurgiu Primăria 

comunei Clejani 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
23.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
25.09.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 

- reprogramat.  
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de logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 

persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
44. Giurgiu Primăria 

comunei 
Bulbucata 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
23.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
29.11.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

- reprogramat.  
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45. Giurgiu Primăria 

comunei 
Ghimpați 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
23.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
25.09.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

46. Ialomița Primăria 
comunei 
Scânteia 

 
Data 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

- reprogramat.  
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controlului: 
 

Programat 
24.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
10.04.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
47. Ialomița Primăria 

comunei Grivița 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
24.09.2014 

 
Efectuat 

- 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 

- reprogramat.  
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Data ultimului 

control 
efectuat: 

24.05.2012 
 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 

prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
48. Ialomița Primăria 

comunei 
Miloșești 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
24.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
24.05.2012 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 

- reprogramat.  



41 
 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 

recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
49. Ialomița Primăria 

comunei 
Bordușani 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
25.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
23.05.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 

- reprogramat.  
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acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
50. Ialomița Primăria 

comunei 
Făcăeni 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
25.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
23.05.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 

- reprogramat.  
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electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
51. Ialomița Primăria 

comunei 
Stelnica 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
25.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
23.05.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 

- reprogramat.  

52. Ialomița Primăria 
comunei Perieți 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 

- reprogramat.  
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Data 
controlului: 

 
Programat 
29.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
10.04.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
53. Ialomița Primăria 

comunei Albești 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
29.09.2014 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- reprogramat.  
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Efectuat 
- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
19.07.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
54. Ialomița Primăria 

comunei Buești 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
29.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- reprogramat.  
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19.07.2012 
 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
55. Ialomița Instituția 

Prefectului 
județului 
Ialomița 

Discuții cu privire la măsurile ce urmează a 
fi luate pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor prezidențiale din 
anul 2014. 

  

56. Giurgiu Primăria 
comunei 

Călugăreni 
 

Data 
controlului: 

 
Programat 
30.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
23.06.2011 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 

- reprogramat.  
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MĂSURI 
DISPUSE: 

 

electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 

recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
57. Giurgiu Primăria 

comunei 
Gostinari 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
30.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
27.09.2011 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 

- reprogramat.  
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acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
58. Giurgiu Primăria 

comunei 
Isvoarele 

 
Data 

controlului: 
 

Programat 
30.09.2014 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului 
control 

efectuat: 
27.09.2012 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- verificarea modului în care autorităţile 
administraţiei publice locale şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 

- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea 
de documentare foto privind materialele 
de logistică electorală; 

- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 

- reprogramat.  
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electoral, precum şi a celor cu atribuţii în 
materie electorală. 

 
 
 

Pe lângă acțiunile de îndrumare electorală și control programate, au fost efectuate 5 controale având ca scop verificarea tipăririi, de către primari, 
a listelor electorale permanente pentru alegerea Președintelui României din anul 2014 

 
Nr. 
crt. Judeţul Instituţia 

controlată 
Obiectivele activităţii de îndrumare şi 

control electoral  Constatări Măsuri 
dispuse 

59. CĂLĂRAȘI Primăria 
municipiului 

Călărași 
 

Data 
controlului: 
17.09.2014 

 -verificarea stadiului îndeplinirii de către  
primar a obligațiilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- la momentul controlului listele 
electorale permanente erau tipărite în 
totalitate; 

 numărul de pagini tipărite: 1397; 
- data tipăririi: 15.09.2014; 
- locul tipăririi: Instituția Prefectului; 
- nr. alegători înscriși în listele electorale 

permanente:  64680; 
- nr. secții de votare: 51. 

Nu a fost cazul. 

60. CĂLĂRAȘI Primăria 
comunei 
Vasilați 

 
Data 

controlului: 
17.09.2014 

 -verificarea stadiului îndeplinirii de către  
primar a obligațiilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- la momentul controlului listele 
electorale permanente erau tipărite în 
totalitate; 

- numărul de pagini tipărite: 67; 
- data tipăririi: 17.09.2014; 
- locul tipăririi : Instituția Prefectului; 
- nr. alegători înscriși în listele electorale 

permanente:  3373; 
- nr. secții de votare: 4. 

Nu a fost cazul. 

61. CĂLĂRAȘI Primăria 
comunei Unirea 

 
Data 

controlului: 
17.09.2014 

 -verificarea stadiului îndeplinirii de către  
primar a obligațiilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- la momentul controlului listele 
electorale permanente erau tipărite în 
totalitate; 

- numărul de pagini tipărite: 86; 
- data tipăririi: 17.09.2014; 
- tipărirea listelor electorale permanente 

a avut loc la Instituția Prefectului  jud. 
Călărași din cauza lipsei curentului 
electric în comună; 

- nr. alegători înscriși în listele electorale 

Nu a fost cazul. 
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permanente:  2332; 
- nr. secții de votare: 2. 

62. CĂLĂRAȘI Primăria 
orașului Lehliu-

Gară 
 

Data 
controlului: 
18.09.2014 

 -verificarea îndeplinirii de către  primar a 
obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- listele electorale permanente au fost 
tipărite în termenul prevăzut de lege; 

- numărul de pagini tipărite: 150; 
- data tipăririi 17.09.2014; 
- listele electorale permanente au fost 

tipărite la Instituția Prefectului jud. 
Călărași deoarece dotările tehnice 
existente nu permit tipărirea în condiții 
optime a listelor electorale permanente 
și a copiilor de pe acestea; 

- nr. alegători înscriși în listele electorale 
permanente:  5428; 

- nr. secții de votare: 5. 

Nu a fost cazul. 

63. IALOMIȚA Direcţia 
Evidenţa 

Persoanelor 
Slobozia 

 
Data 

controlului: 
18.09.2014 

 -verificarea îndeplinirii de către  primar a 
obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- listele electorale permanente au fost 
tipărite în termenul prevăzut de lege; 

- numărul de pagini tipărite: 998; 
- data tipăririi: 17.09.2014; 
-locul tipăririi : Direcţia Evidenţa 

Persoanelor Slobozia; 
- nr. alegători înscriși în listele electorale 

permanente: 45145; 
- nr. secții de votare: 33. 

Nu a fost cazul. 


