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Filiala Sud-Muntenia     
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1  Argeș Primăria comunei Arefu 
Data controlului: 
02.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.08.2012 
 
MĂSURI 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 
pentru consultarea si verificarea de 

Operațiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de 
la data luării la cunoștiiță 
a deceselor.  

Actualizare
a datelor în 
SIRE, în 
termen de 
24 de ore 
de la data 
luării la 
cunoștiință 
a 
deceselor. 
Fapta 
prevazuta 
de art. 50, 
lit. a^2, din 
Legea nr. 
35/2008, si 
sanctionat
a de art. 
51, alin (1), 
din Legea 
nr. 
35/2008, 
cu amenda 
in suma de 
1000 lei, 
conform 
O.G. nr. 
2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 
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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 respectare a 
termenelor prevazute in calendarul 
electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2  Argeș Primăria comunei Corbeni 
Data controlului: 
02.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.08.2012 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștiință a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 2000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

3  Teleorman Primăria comunei Gălăteni 
Data controlului:02.10.2014 
 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

4       

5  Argeș Primăria comunei Mușătești 
Data controlului: 
06.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  25.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștiință a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 
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Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

6  Argeș Primăria comunei Brăduleț 
Data controlului: 
06.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștiință a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

7  Argeș Primăria comunei Băiculești 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:   
10.02.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 
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8  Argeș Primăria comunei Merișani 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.04.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

9  Prahova Primăria comunei Bărcănești 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  13.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.              
            

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

. Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

10  Prahova Primăria comunei Puchenii Mari 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  27.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
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 nr. 2/2001. 

11  Teleorman Primăria comunei Ciuperceni 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Verbal, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

12  Teleorman Primăria comunei Cosmești 
Data controlului: 
07.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Persoanele abilitate, să 
prezinte echipei de 
control AEP, 
documentele necesare în 
vederea desfășurării 
activității, nu au fost 
găsite la sediul Primăriei 
Cosmești, la data 
controlului. 
 

Notă unilaterală 
înregistrată la sediul 
Primăriei Cosmești sub 
nr. 1754/ 07.10.2014. 
 

13  Argeș Primăria comunei Budeasa 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.04.2012 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral au 
fost efectuate in termen 
de 24 de ore de la data 
luarii la cunostinta a 
deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștiință a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

14  Argeș Primăria comunei Mălureni 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  25.09.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștiință a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

15  Dâmboviţa Primăria comunei Moroeni 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
nr. 2/2001. 
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16  Dâmboviţa Primăria comunei Pietroșița 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
nr. 2/2001. 

17  Teleorman Primăria comunei Suhaia 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu s-au constatat 
deficiente. 
 

Nu s-au dispus măsuri. 
 

18  Teleorman Primăria comunei Fântânele 
Data controlului: 
09.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu s-au constatat 
deficiente. 
 

 Nu s-au dispus măsuri. 
 

19  Argeș Primăria comunei Tigveni 
Data controlului: 
14.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu au fost constatate 
deficiențe. 
 

Nu au fost dispuse măsuri 
pentru că nu au fost 
constatate deficiențe. 
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EFECTUAT:  18.10.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

20  Prahova Primăria comunei Sălciile 
Data controlului: 
14.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  03.05.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

21  Prahova Primăria comunei Ciorani 
Data controlului: 
14.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  04.04.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

22  Teleorman Primăria comunei Videle 
Data controlului: 
14.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.06.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  
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:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

23  Teleorman Primăria comunei Blejești 
Data controlului: 
14.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu s-au constatat 
deficiente. 
 

Nu s-au dispus măsuri. 
 

24 
 

Argeș Primăria comunei Valea Danului 
Data controlului: 
16.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  27.09.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

25  Dâmboviţa Primăria Orașului Pucioasa 
Data controlului: 
16.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.04.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

26  Dâmboviţa Primăria comunei Glodeni 
Data controlului: 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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16.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

27  Teleorman Primăria comunei Necșești 
Data controlului: 
16.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  

28  Teleorman Primăria comunei Ciolănești 
Data controlului: 
16.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  

29  Teleorman Primăria comunei Frăsinet 
Data controlului: 
20.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

30 
 

Argeș Primăria comunei Izvoru 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:   
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

31 
 

Argeș Primăria comunei Buzoești 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.10.2011 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

32  Prahova Primăria comunei Călugăreni 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.06.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
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 nr. 2/2001. 

33  Prahova Primăria comunei Jugureni 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  31.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

34  Teleorman Primăria comunei Crevenicu 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

35  Teleorman Primăria comunei Moșteni 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  
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36 
 

Argeș Primăria comunei Sălătrucu 
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  26.09.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

37 
 

Argeș Primăria comunei Cepari 
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.10.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

38  Prahova Primăria comunei Cărbunești 
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
nr. 2/2001. 

39  Prahova Primăria comunei Starchiojd 
Data controlului: 
23.10.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă, conform O.G. 
nr. 2/2001. 

40  Teleorman Primăria comunei Segarcea Vale  
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

41  Teleorman Primăria comunei Lița 
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Persoanele abilitate, să 
prezinte echipei de 
control AEP, 
documentele necesare în 
vederea desfășurării 
activității, nu au fost 
găsite la sediul Primăriei 
Lița, la data controlului. 
 

Nota unilaterală 
înregistrată la sediul 
Primăriei Comunei Lița 
de control nr. 2792/ 
23.10.2014 
 

42 
 

Argeș Primăria comunei Țițești 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  06.03.2012 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

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

43 
 

Argeș Primăria comunei Stâlpeni 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  04.10.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

44  Prahova Primăria comunei Olari 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 04.02.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

45  Prahova Primăria comunei Rîfov 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  04.02.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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46  Teleorman Primăria comunei Bujoru 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  

47  Teleorman Primăria comunei Pietroșani 
Data controlului: 
28.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  

48 
 

Argeș Primăria comunei Davidești 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  31.07.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 

49 
 

Argeș Primăria comunei Vulturești 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramare control 
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EFECTUAT:  31.07.2012 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

50 
 

Dâmbovița Primăria comunei Conțești 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

51 
 

Dâmbovița Primăria comunei Cornățelu 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  16.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

52 
 

Teleorman Primăria comunei Uda Clocociov 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  
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53 
 

Teleorman Primăria comunei Saelele 
Data controlului: 
30.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Reprogramare.  

 
 
 
 
 
 
 
In plus fata de activitaile planificate, au fost realizate activitati de indrumare electorala si control la urmatoarele unitati adminiostrativ-teritoriale: 
 
 
 

Nr. 
crt 

Judet
ul 

Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Argeș Primăria comunei Săpata 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT:  
03.09.2014 
 
 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 

-urmărirea modului de respectare, de către 
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 și a copiilor de pe listele 
electorale permanenete utilizate la alegerile pentru 
Președintele României, precum și a listelor 

Nu au fost constatate 
deficiențe. 
 

Nu au fost dispuse 
măsuri pentru că nu au 
fost constatate 
deficiențe. 
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ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

electorale complementare existente la primarie;  
-verificarea modului de pastrare a listelor 
electorale si a modului de actualizare a acestora; 
-verificarea modului de păstrare a listelor 
electorale permanente; 
-verificarea documentelor cu privire la autorizarea 
persoanei care efecteaza operatiuni de modificare 
in listele electorale permanente; 
-verificarea semnarii listelor electorale 
permanente, de catre persoanele abilitate; 
-verificarea documentelor emise de către primari și 
monitorizarea modului prin care se asigură 
condițiile necesare pentru consultarea și 
verificarea de către cetățeni, a înscrierii în listele 
electorale, precum și a modului de soluționare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greșite 
sau erorile din listele electorale; 
-verificarea și monitorizarea modului de actualizare 
a listelor electorale de către primar sau persoanele 
autorizate de către acesta în baza comunicărilor 
primate la termenele prevăzute de lege; 
-verificarea modului de păstrare și gestionare a 
logisticii necesare pentru desfășurarea alegerilor; 
-verificarea respectării criteriilor de delimitare a 
secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor la 
secțiile de votare și a altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, conform prevederilor 
legislației în vigoare; 
-verificarea emiterii dispoziției privind stabilirea 
locurilor spaciale pentru afișajul electoral; 
-verificarea modului de respectare a protecției 
datelor cu character personal cuprinse în listele 
electorale permanente; 
-verificarea gradului de respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul electoral; 
-verificarea documentelor cu privire la predarea 
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spre topire a listelor electorale permanente tipărite 
cu ocazia altor scutine, precum și acordarea de 
îndrumare cu privire la acest aspect. 
 

2 Argeș Primăria comunei Cocu 
Data controlului: 
21.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT:  
08.08.2014 
 
 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Conform  obiectivelor prevazute la pct. 1 - Nota unilaterală de 
control nr. 2370 din 
21.10.2014. 
 

3 Argeș Primăria comunei 
Căldăraru 
Data controlului: 
23.10.2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT:   
 
 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
 

Conform  obiectivelor prevazute la pct. 1 Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 
de ore de la data luării 
la cunoștiință a 
deceselor. Fapta 
prevazuta de art. 50, lit. 
a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 
1000 lei, conform O.G. 
nr. 2/2001. 
 

4 Argeș Primăria comunei Râca 
Data controlului: 
23.10.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la pct. 1 Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 

Actualizarea datelor în 
SIRE, în termen de 24 
de ore de la data luării 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT:   
05.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la 
ultimul control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

la cunoștiință a 
deceselor. Fapta 
prevazuta de art. 50, lit. 
a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 
1000 lei, conform O.G. 
nr. 2/2001. 

 


