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 Filiala Sud-Muntenia     
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Argeș Primăria Comunei Berevoiești 
Data controlului: 
11.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 23.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

urmarirea modului de respectare, de 
catre autoritatile publice centrale si 
locale cu atributii in domeniul 
electoral, a deciziilor si hotararilor 
birourilor electorale, a instructiunilor 
si hotararilor Autoritatii Electorale 
Permanente; 
-monitorizarea modului in care 
autoritatile administratiei publice 
locale indeplinesc atributiile ce le 
revin potrivit actelor normative in 
materie electorala; 
-urmarirea modului de intocmire, a 
listelor electorale permanente, 
speciale,  complementare si a copiilor 
acestora utilizate le alegerile 
respective; 
-verificarea modului de pastrare a 
listelor electorale si a modului de 
actualizare a acestora; 
-autorizarea persoanei care efecteaza 
operatiuni de modificare in listele 
electorale permanente; 
-verificarea semnarii listelor 
electorale permanente, a listelor 
electorale de catre persoanele 
abilitate; 
-verificarea predarii de catre primari 
la judecatorii a cate un exemplar din 
listele electorale; 
-monitorizarea modului in care 
primarii asigura conditiile necesare 

 Reprogramarea 
controlului. 
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pentru consultarea si verificarea de 
catre cetateni, a inscrierii in listele 
electorale, precum si a modului de 
solutionare a intampinarilor privind 
omisiunile, inscrierile gresite sau 
erorile din listele electorale; 
-monitorizarea modului de intocmire 
si actualizare, de catre primar si sefii 
celorlalte institutii implicate in 
actualizarea la termenul prevazut de 
lege a listelor electorale; 
-verificarea modului de pastrare si 
gestionare a logisticii electorale 
necesare pentru desfasurarea 
alegerilor ; 
-verificarea modului in care structurile 
teritoriale ale DEPABD au sprijinit 
primarii  la delimitarea sectiilor de 
votare; 
-verificarea modului in care structurile 
teritoriale ale DEPABD, primarii si 
secretarii localitatilor au asigurat 
datele si informatiile necesare pentru 
indeplinirea de catre prefecti a 
obligatiilor privind numerotarea si 
aducerea la cunostinta publica a 
delimitarii si numerotarii sectiilor de 
votare; 
-verificarea gradului de repectare a 
termenelor prevazute in calendarul 
electoral. 

2 Argeș Primaria Comunei Vlădești 
Data controlului: 
11.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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EFECTUAT: 17.10.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

3 Dâmbovița Primăria comunei Pietrari 
Data controlului: 
27.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 27.08.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

4 Dâmbovița  Primăria comunei Văleni 
Dâmbovița 
Data controlului: 
27.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  13.08.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

5 Teleorman Primaria Comunei Bragadiru 
Data controlului: 
11.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 05.07.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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6 Teleorman Primaria Comunei Conțești 
Data controlului: 
11.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 05.07.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

7 Argeș Primăria Comunei Davidești 
Data controlului: 
25.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 31.07.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

8 Argeș Primăria Comunei Vulturești 
Data controlului: 
25.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 31.07.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

9 Dâmbovița Primăria comunei Ciocănești 
Data controlului: 
28.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.05.2012 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

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

10 Dâmbovița Primăria comunei Butimanu 
Data controlului: 
28.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

11 Teleorman Primaria Comunei Brânceni 
Data controlului: 
25.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 02.11.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

12 Teleorman Primaria Comunei Băbăița 
Data controlului: 
25.11.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 20.04.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

 
                


