
Filiala Bucuresti-Ilfov 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Echipa de 
control 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/ 
Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Scânteia 

01.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Verificarea modului în 
care autorităţile 
administraţiei publice 
locale şi-au îndeplinit 
obligaţiile ce le-au 
revenit pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor 
pentru Preşedintele 
României din anul 
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. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 

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 
permanente și  
ţinând cont de 
prevederile art. 
22 alin. (3) din 
Legea nr. 
35/2008,  echipa 
de control a 
dispus 
completarea 
dispoziției. 



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. 

radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie să 
actualizeze listele 
electorale 
permanente. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 



dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
 

2 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Traian 

01.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiei de 
votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art.V alin. 
(2) din OUG nr. 
4/2014.                                                                                         
Delimitarea, 
numerotarea secţiei 
de votare şi sediul 
acesteia au fost aduse 
la cunoştinţa publică, 
conform Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 

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 
dispozițiile art. 22 
alin. (3) din Legea 
nr. 35/2008, 
potrivit cărora 
operațiunile în 
Registrul electoral 
se realizează de 



5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 

către persoane 
autorizate de 
primar prin 
dispoziție, echipa 
de control a 
dispus 
completarea 
dispoziției 
existente în 
termen de 10 zile. 



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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

3 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Valea Ciorii 

01.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Control 
efectuat în 
data de 26 
martie 2015. 

    

4 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna 
Frăsinet 

02.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 



conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
10 alegători decedaţi 
pe raza comunei nu 
erau radiaţi din 
Registrul electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 

nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 



prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiții 
corespunzătoare. 
Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe acestea 
la alegerile pentru 



Președintele 
României din anul 
2014 la sediul 
primăriei. 

5 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna 
Mânăstirea 

02.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   
Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 

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



electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 



logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiții 
corespunzătoare. 
Dotările tehnice 
existente permit 
tipărirea listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe 
acestea, dar la 
alegerile pentru 
Președintele 
României din anul 
2014, acestea au fost 
tipărite la Instituţia 
Prefectului jud. 
Călăraşi. 

6 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Jilava 

02.04.2015 Irina 
Asimionesei  
Aurora 
Revnic 
Marian 
Românu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 

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 
dispozițiile art. 22 
alin. (3) din Legea 
nr. 35/2008, 
potrivit cărora 
operațiunile în 
Registrul electoral 
se realizează de 
către persoane 
autorizate de 



numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�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, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 

primar prin 
dispoziție, echipa 
de control a 
dispus emiterea 
unei dispoziții în 
termen de 5 zile. 



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 
Președintele 
României. 
 Conform 
informaţiilor oferite 
de reprezentanţii 
primăriei, există 
cetăţeni cu drept de 
vot ai statelor 
membre ai UE, cu 
domiciliul sau 
resedinta în comună, 
însă la data 
controlului listele 
electorale 
complementare nu au 
putut fi prezentate 
(acestea fiind încuiate 
în biroul primarului). 



7 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Cornetu 

02.04.2015 Irina 
Asimionesei  
Aurora 
Revnic 
Marian 
Românu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�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, 

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



toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 
Președintele 
României. 

8 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Ograda 

02.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Control 
efectuat în 
data de 26 
martie 2015. 

    

9 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Giurgeni 

02.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiei de 
votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Delimitarea, 
numerotarea secţiei 
de votare şi sediul 
acesteia au fost aduse 
la cunoştinţă publică, 
conform Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 

Nu a fost cazul. 



radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 



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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

10 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Mihail 
Kogălniceanu 

02.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiilor 
de votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art.V alin. 
(2) din OUG nr. 

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



4/2014.                                                                                                             
Delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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 

ulterioare. 



tipărite în termenul 
legal şi au fost 
predate birourilor 
electorale ale secţiilor 
de votare pe bază de 
proces-verbal. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 



administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

11 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Mihai Bravu 

02.04.2015 Adelina 
Ciupitu 
Fănica 
Miclea 
Emil Petre 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V 
alin.(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a facut 
potrivit dispoziţiilor 
art.18 alin. (4) din 
Legea nr. 35/2008.  
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
Operaţiunile specifice 
în Registrul electoral 
sunt realizate de o 
persoană autorizată 
în acest scop de 

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



primar prin dispoziţie.  
La data controlului nu 
erau radiate din 
Registrul electoral 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
 Conform 
informaţiilor oferite 
de reprezentanţii 
primăriei, există 
cetăţeni cu drept de 
vot ai statelor 
membre ai UE, cu 
domiciliul sau 
resedinta în comună, 
însă la data 
controlului listele 
electorale 
complementare nu au 
putut fi prezentate 
(acestea fiind încuiate 



în biroul primarului, 
care nu era prezent la 
sediul primăriei). 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014,  primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie,locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
 Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe acestea 
la alegerile pentru 
Președintele 
României din anul 
2014. 

12 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Comana 

02.04.2015 Adelina 
Ciupitu 
Fănica 
Miclea 
Emil Petre 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 

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



de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de persoane 
autorizate în acest 
scop de primar prin 
dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 



semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Listele electorale 
complementare au 
fost actualizate 
conform dispoziţiilor 
art. 22 ind. 1 alin. (4) 
din Legea nr. 
67/2004. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 



României din anul 
2014. 

13 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Orașul 
Bolintin Vale 

07.04.2015  
Adelina 
Ciupitu 
Marian 
Românu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din oraș şi a 
stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de persoane 
autorizate în acest 
scop de primar prin 
dispoziţie. 

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



 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Listele electorale 
complementare au 
fost actualizate 
conform dispoziţiilor 
art. 22 ind. 1 alin. (4) 
din Legea nr. 
67/2004. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 



logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

14 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Găiseni 

15.04.2015 Alina 
Tudose 
Adelina 
Ciupitu   

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 

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



aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de o 
persoană autorizată 
în acest scop de 
primar prin dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
   Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 



corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

15 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Găujani 

16.04.2015 Alina 
Tudose      
Adelina 
Ciupitu                

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 

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



Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de persoane 
autorizate în acest 
scop de primar prin 
dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Listele electorale 
complementare au 
fost actualizate 
conform dispoziţiilor 
art. 22 ind. 1 alin. (4) 
din Legea nr. 



67/2004. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

16 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Corbeanca 

21.04.2015 Irina 
Asimionesei  
Aurora 
Revnic 
Marian 
Românu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 

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



dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�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, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
�Listele electorale 
permanente au fost 



întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 
Președintele 
României. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată de către 



primar împreună cu 
Biroul pentru Imigrări 
al județului Ilfov, în 
conformitate cu art. 
22 ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administrației publice 
locale, republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

17 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Balotești 

21.04.2015 Nicoleta 
Grigore 
Irina 
Asimionesei  
Aurora 
Revnic 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Reprogramat.     

18 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Crevedia 
Mare 

21.04.2015 Alina 
Tudose      
Adelina 
Ciupitu     

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 

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



2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de o 
persoană autorizată 
în acest scop de 
primar prin dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 



Registrul electoral. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

19 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Vânătorii Mici 

21.04.2015 Alina 
Tudose 
Adelina 
Ciupitu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 

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



dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de o 
persoană autorizată 
în acest scop de 
primar prin dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 



 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

20 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna 
Independența 

21.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 



prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
un alegător decedat 
pe raza comunei nu 
era radiat din 
Registrul electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral nu 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile art. 26 

modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Având în vedere 
dispozițiile art. 22 
alin. (3) din Legea 
nr. 35/2008, 
potrivit cărora 
operațiunile în 
Registrul electoral 
se realizează de 
către persoane 
autorizate de 
primar prin 
dispoziție, echipa 
de control a 
dispus 
completarea 
dispoziției 
existente în 
termen de 3 zile. 



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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiții bune. 
Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe acestea 
la alegerile pentru 
Președintele 
României din anul 



2014 la sediul 
primăriei. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

21 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna Vlad 
Țepeș 

21.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 

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



aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 5 
alegători decedaţi pe 
raza comunei nu erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiții 
corespunzătoare. 
Dotările tehnice 
existente nu au 
permis tipărirea 
listelor electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe acestea 
la alegerile pentru 
Președintele 
României din anul 
2014 la sediul 
primăriei, acestea 
fiind tipărite la 
Instituţia Prefectului 
jud. Călăraşi. 
 

22 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Sălcioara 

22.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  � Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiilor 
de votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 

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



4/2014.                                                                                                            
Delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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 

ulterioare. 



tipărite în termenul 
legal şi au fost 
predate birourilor 
electorale ale secţiilor 
de votare pe bază de 
proces-verbal. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 

23 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Balaciu 

22.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 

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



(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile art. 26 
alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008. 
Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 

completările 
ulterioare. 



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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 



prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

24 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna Luica 22.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 

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



5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 



stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiții 
corespunzătoare. 
Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe acestea 
la alegerile pentru 
Președintele 
României din anul 
2014 la sediul 
primăriei. 

25 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Călărași Comuna 
Nana 

22.04.2015 Georgică 
Vieru 
Marinela 
Drăgănescu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Reprogramat.     

26 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Oraşul 
Căzăneşti 

23.04.2015 Nicoleta 
Grigore 
Marian 
Românu 
Daniel 
Ţigău 
Mihai 
Dumitraşcu 

Verificarea modului în 
care autorităţile 
administraţiei publice 
locale şi-au îndeplinit 
obligaţiile ce le revin 
pentru organizarea şi 
desfăşurarea 
referendumului local. 

În data de 26 
aprilie 2015 s-a 
desfăşurat un 
referendum local 
în oraşul 
Căzăneşti. 

Efectuat.  Data referendumului 
local din oraşul 
Căzăneşti cu privire la 
trecerea localităţii de 
la rangul de oraş la 
rangul de comună a 
fost stabilită prin 
Hotărârea consiliului 
local nr. 
9/20.03.2015, în 
conformitate cu 
prevederile art. 16 

Nu a fost cazul. 



alin. (1) din Legea nr. 
3/2000; aceasta a fost 
adusă la cunoștința 
publică prin afişare la 
sediul primăriei, prin 
publicare pe pagina 
de internet a 
primăriei şi în presa 
locală. 
Prin Ordinul nr. 
103/20.03.2015, 
prefectul judeţului 
Ialomiţa a numerotat 
circumscripţia 
electorală Căzăneşti 
în care a avut loc 
referendumul local. 
Sediul biroului 
electoral de 
circumscripţie 
constituit pentru 
referendum a fost 
asigurat de primar şi 
s-a aflat în sediul 
Primăriei oraşului 
Căzăneşti. 
Preşedintele biroului 
electoral de 
circumscripţie a fost 
stabilit, prin tragere la 
sorţi, de către 
preşedintele 
Tribunalului Ialomiţa, 
în data de 
23.03.2015, în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 26 
alin. (2) din Legea nr. 



3/2000 ( conform 
procesului verbal nr. 
1376/23.03.2015). 
Operaţiunile specifice 
în Registrul electoral 
sunt realizate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
oraşului erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în data de 
25.03.2015, conform 
prevederilor art. 26 
alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, pe baza 
datelor şi 
informaţiilor din 
Registrul electoral. 
Alegătorii au fost 
informaţi cu privire la 
posibilitatea 
consultării listelor 
electorale 
permanente printr-un 
anunţ afişat la sediul 
primăriei. 
Până la data 
controlului au fost 



înscrise în lista 
electorală 
suplimentară, de 
către primar, la 
cerere, două 
persoane cu drept de 
vot care au reşedinţa 
în oraşul Căzăneşti, în 
conformitate cu 
prevederile art. 20 
alin. (1) din Legea nr. 
3/2000. 
Primarul a stabilit, 
prin dispoziţie, 3 
locuri speciale pentru 
afişajul electoral. 
Delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoștința 
publică de către 
primar, conform 
prevederilor art. 18 
din Legea nr. 3/2000. 
Materialele de 
logistică electorală 
utilizate la alegerile 
pentru Preşedintele 
României din anul 
2014 au fost 
recuperate în 
totalitate şi au fost 
refolosibile în 
proporţie de 100%; 
acestea erau 
depozitate în magazia 
primăriei, în condiţii 



corespunzătoare. 
Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiilor de pe 
acestea. 

27 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Instituția 
Prefectului 
județului 
Ialomița 

23.04.2015 Nicoleta 
Grigore 
Marian 
Românu 

Verificarea modului în 
care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îşi îndeplinesc 
obligaţiile ce le revin 
pentru organizarea şi 
desfăşurarea 
referendumului local. 

În data de 26 
aprilie 2015 s-a 
desfăşurat un 
referendum local 
în oraşul 
Căzăneşti. 

Efectuat.  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale au realizat la 
termen şi în condiţii 
corespunzătoare 
sarcinile ce le-au 
revenit pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea 
referendumului local. 

Nu a fost cazul. 

28 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Andrășești 

23.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Control 
efectuat în 
data de 26 
martie 2015. 

    

29 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Sărățeni 

23.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.  �  
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiei de 
votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014.                                                                                                             
Delimitarea, 
numerotarea secţiei 
de votare şi sediul 

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



acesteia au fost aduse 
la cunoştinţă publică, 
conform Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 

30 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Cosâmbești 

23.04.2015  
Mihai 
Dumitrașcu 
Daniel 
Țigău 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

Control anual. Efectuat.   Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014 a fost menținută 
delimitarea secţiilor 
de votare stabilită în 
conformitate cu 
prevederile art.V alin. 
(2) din OUG nr. 
4/2014.                                                                                                            
Delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 

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



acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 



ulterioare. 
31 Filiala 

Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Roata de Jos 

23.04.2015 Alina 
Tudose 
Adelina 
Ciupitu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   
 Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de persoane 
autorizate în acest 
scop de primar prin 
dispoziţie. 

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



 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 
logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 



optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

32 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Giurgiu Comuna 
Mărșa 

23.04.2015 Alina 
Tudose 
Adelina 
Ciupitu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.    
Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
 Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (4) din Legea nr. 
35/2008. 
 Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 

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



 Operaţiunile 
specifice în Registrul 
electoral sunt 
realizate de persoane 
autorizate în acest 
scop de primar prin 
dispoziţie. 
 La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
 Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile art.26 
alin.(1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008, fiind 
semnate de primar si 
secretar. 
 Pachetele electorale 
au fost generate în 
SIRE conform 
Programului 
calendaristic al 
operaţiunilor din 
Registrul electoral. 
  Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
 Materialele de 



logistică electorală 
sunt păstrate în 
condiţii 
corespunzătoare. 
  Dotările tehnice 
existente au permis 
tipărirea în condiţii 
optime a listelor 
electorale 
permanente şi a 
copiile de pe acestea 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014. 

33 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Orașul 
Bragadiru 

24.04.2015 Nicoleta 
Grigore 
Marian 
Românu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Reprogramat.     

34 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Orașul 
Măgurele 

24.04.2015 Marian 
Românu 
Emil Petre 
Aurora 
Revnic 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din oraș şi a 
stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 

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



Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�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, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate deo  
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 
Președintele 
României. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată de către 
primar împreună cu 
Biroul pentru Imigrări 
al județului Ilfov, în 
conformitate cu art. 



221 alin. (4) din Legea 
nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administrației publice 
locale, republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

35 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Berceni 

28.04.2015 Irina 
Asimionesei 
Aurora 
Revnic 
Emil Petre 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�Registrul secţiilor de 

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



votare a fost aprobat 
în SIRE conform 
planificării şi a 
procedurii transmise 
de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta 
electronică. 
La data controlului, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul 
electoral. 
Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 
Președintele 
României. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată de către 
primar împreună cu 
Biroul pentru Imigrări 
al județului Ilfov, în 
conformitate cu art. 
221 alin. (4) din Legea 
nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administrației publice 
locale, republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

36 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Cernica 

28.04.2015 Irina 
Asimionesei 
Emil Petre 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-

Efectuat.  �Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie, prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 

Nu a fost cazul. 



teritorială. acestora în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
�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, 
toate persoanele 
decedate pe raza 
comunei erau radiate 
din Registrul electoral 
în termenul prevăzut 



de lege. 
Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de 
persoane autorizate 
de primar prin 
dispoziţie. 
�Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite şi tipărite în 
conformitate cu 
prevederile 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 
Președintele 
României. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată de către 
primar împreună cu 
Biroul pentru Imigrări 
al județului Ilfov, în 
conformitate cu art. 
221 alin. (4) din Legea 
nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administrației publice 
locale, republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

37 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Dridu 

29.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 

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



Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
Lista electorală 
complementară a fost 
actualizată conform 
prevederilor art. 22 
ind. 1 alin. (4) din 
Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea 



autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

38 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Moldoveni 

29.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.   
� Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiei de 
votare din comună şi 
a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiei de 
votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiei 
de votare şi sediul 
acesteia au fost aduse 
la cunoştinţă publică, 
conform Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 

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 
permanente,  
ţinând cont de 
prevederile art. 
22 alin. (3) din 
Legea nr. 
35/2008,  echipa 
de control a 
dispus 
completarea 
dispoziției în 
termen de 5 zile. 



radiaţi din Registrul 
electoral. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
 

39 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Clinceni 

30.04.2015 Irina 
Asimionesei 
Aurora 
Revnic 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Reprogramat.     

40 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ilfov Comuna 
Dragomirești-
Vale 

30.04.2015 Irina 
Asimionesei 
Aurora 
Revnic 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Reprogramat.     

41 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna 
Adâncata 

30.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  � 
 Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiilor 
de votare din comună 
şi a stabilit sediile 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţiilor 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 

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 



alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile 
acestora au fost 
aduse la cunoştinţă 
publică, conform 
Hotărârii Autorităţii 
Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 
dispoziţie să 
actualizeze listele 
electorale 
permanente*. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile art. 26 
alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008. 
Pachetele electorale 
au fost generate în 

prin dispoziţie 
numai pentru 
actualizarea 
listelor electorale 
permanente,  
ţinând cont de 
prevederile art. 
22 alin. (3) din 
Legea nr. 
35/2008,  echipa 
de control a 
dispus 
completarea 
dispoziției în 
termen de 5 zile. 



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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
 



42 Filiala 
Bucuresti-
Ilfov 

Ialomița Comuna Maia 30.04.2015 Daniel 
Țigău 
Mihai 
Dumitrașcu 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul 
programat pentru data 
de 01.04.2015 în 
comuna Scânteia. 

În anul 2014 nu a 
fost efectuat 
niciun control la 
această unitate 
administrativ-
teritorială. 

Efectuat.  Primarul a efectuat, 
prin dispoziţie,  prima 
delimitare a secţiei de 
votare din comună şi 
a stabilit sediul 
acestora, în 
conformitate cu 
prevederile art. V alin. 
(2) din O.U.G. nr. 
4/2014. 
Organizarea secţieir 
de votare s-a făcut cu 
respectarea 
dispoziţiilor art. 18 
alin. (6) din Legea nr. 
35/2008. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, delimitarea, 
numerotarea secţiei 
de votare şi sediul 
acesteia au fost aduse 
la cunoştinţă publică, 
conform Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 
5/2014. 
La data controlului, 
alegătorii decedaţi pe 
raza comunei erau 
radiaţi din Registrul 
electoral. 
���Operaţiunile în 
Registrul electoral 
sunt efectuate de o 
persoană autorizată 
de primar prin 

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



dispoziţie. 
Listele electorale 
permanente au fost 
întocmite în 
conformitate cu 
prevederile 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. 
Pentru alegerea 
Preşedintelui 
României din anul 
2014, primarul a 
stabilit, prin 
dispoziţie, locurile 
speciale pentru 
afişajul electoral. 
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 
Președintele 
României din anul 
2014. 
 

 


