
Filiala Sud-Vest Oltenia 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care 
au generat 
stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndru
mare 

Control 
Efectuat/Nee
fectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Drăgoeşti 

09.02.2015 - verificarea modului de 
păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale 
permanente şi a registrelor 
cuprinzând listelor 
electorale complementare; 
 
- verificarea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente şi a 
listelor electorale 
complementare; 
 
- verificarea semnării listelor 
electorale permanente şi a 
listelor electorale 
complementare de către 
persoanele abilitate; 
 
- verificarea actualizării 
listelor electorale 
permanente şi a listelor 
electorale complementare, 
de către persoanele 
abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
 
- respectarea de către 
primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre 

Reprogramare Efectuat 1. În urma verificărilor       
s-a constatat că radierile 
operate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoanele desemnate în 
termenul de 24 de ore, 
termen prevăzut de art.23 
alin.2  din Legea 
nr.35/2008.                                
2. exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor economici 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   



consultare a listelor 
electorale permanente şi a 
listelor electorale 
complementare, şi de 
soluţionare a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile 
greşite sau erorile din listele 
electorale permanente; 
 
- verificarea modului de 
păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică 
electorală; obţinerea de 
informaţii privind 
integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor 
de logistică electorală (urne, 
cabine de vot etc.); 
 
-  respectarea hotărârilor 
adoptate de A.E.P. ; 
 
-  respectarea prevederilor 
H.G. nr. 521/2014 privind 
aprobarea Programului 
caledaristic pentru 
realizarea acțiunilor 
necesare pentru alegerea 
Președintelui României în 
anul 2014; 
 
- obţinerea de informaţii cu 
privire la principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale 
anterioare. 

2.  Filiala Sud- Vâlcea Primăria 09.02.2015 Conform obiectivelor Reprogramare Efectuat 1.În urma verificărilor        1.predarea spre topire 



Vest Oltenia comunei 
Olanu  

prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

s-a constatat că radierile 
operate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoanele desemnate în 
termenul de 24 de ore, 
termen prevăzut de art.23 
alin.2  din Legea 
nr.35/2008.                                
2. exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor economici 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;   
transmiterea la 
judecătorie a unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare                                    

3.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
oraşului 
Dăbuleni 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 25 de radieri efectuate  
cu depășirea termenului 
legal de 24 de ore 
(persoana autorizată a 
operat, însă, toate radierile 
restante în prima zi după 
desemnarea prin dispoziția 
primarului); 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 



- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

4.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Călăraşi 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat   - 14 radieri efectuate cu 
 depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

5.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Vultureşti 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 03.01.-
03.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
9(nouă) persoane peste 
termenul de legal prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr. 35/2008;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 



nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                       

6.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Verguleasa 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 03.01.-
03.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
10(zece) persoane  ca 
urmare a decesului , dintre 
acestea 3(trei) au fost 
radiate de către persoanele 
desemnate în termenul 
legal și 7 (șapte)au fost 
efectuate  peste termenul 
de legal prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea nr. 
35/2008;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

7.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Celaru 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 11 radieri operate 
 în ultimele 30 de zile, 
toate în termenul legal de 
24 de ore; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - se vor preda spre 
 topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

8.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Mîrşani 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 

Programare Efectuat   - 10 radieri efectuate cu 
 depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
- exemplarele anterioare 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 



judeţul Vâlcea ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

9.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Prigoria 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

 1. Actualizarea 
datelor de identificare 
a cetăţenilor romăni 
cu drept de vot 
înscrise în Registrul 
Electoral şi radierea 
acestora în termenul 
de cel mult 24 de ore 
de la data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea 
sau radierea conform 
art. 23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 



economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioarePredarea 
spre topire către 
agenţii economici 
specializaţi a 
exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

10.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Roşia de 
Amaradia 

04.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire; 3. 
Exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare; 2. 
Transmiterea către 



nu au fost transmise către 
Judecătorie 

Judecătoria Novaci a 
exemplarului doi al 
listelor electorale 
permanente 

11.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Drăgoteşti 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 3 radieri operate 
 în ultimele 30 de zile, 
toate în termenul legal de 
24 de ore; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - se vor preda spre 
 topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

12.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Teslui 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 4 radieri operate în 
 ultimele 30 zile, dintre 
care 3 în termenul legal de 
24 de ore, iar una cu o 
întârziere cauzată de 
mutarea temporară a 
sediului primăriei; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - se va respecta cu 
strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

13.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Polovragi 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

1. Predarea spre 
topire către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

14.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 

 1. Predarea spre 
topire către agenţii 



Alimpeşti data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare  

15.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
comunei  
Morunglav  

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 05.01.-
05.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
9(nouă) persoane peste 
termenul de legal prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr. 35/2008;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

16.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 
Călui  

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 03.01.-
03.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
3(trei) persoane,din care 
2(două) peste termenul de 
legal prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea nr. 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          



35/2008 și o persoana a 
fost radiată de un alt UAT;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

17.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Mitrofani 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că în perioada 
contolată nu au fost emise 
acte de deces.               2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

18.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Guşoieni 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 

Reprogramare Efectuat 1. În perioada 12.01.2015-
12.02.2015 au fost operate 
în aplicaţia SIRE, de către 
persoanele desemnate, un 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 



judeţul Vâlcea număr de 8 decese (din 
care o persoana decedată 
în altă localitate), cu 
depăşirea termenului de 24 
de ore, termen prevăzut de 
art.23 alin.2 din Legea nr. 
35/2008.      2. exemplarele 
anterioare ale ale listelor 
electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

19.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Rojişte 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 10 radieri operate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

20.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Dobreşti 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 

Programare Efectuat  - 9 radieri operate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore prevăzut de art. 23, 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 



comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, toate în ziua 
controlului; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

21.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Bumbeşti-
Piţic 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire; 3. 
Exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 
nu au fost transmise către 
Judecătorie 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare; 2. 
Transmiterea către 
Judecătoria Novaci a 
exemplarului doi al 
listelor electorale 
permanente 

22.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Bengeşti-
Ciocadia 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 

1. Predarea spre 
topire către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 



judeţul Vâlcea efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

23.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 
Şopârliţa  

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 10.01.-
10.02.2015  în aplicația  
SIRE nu se regăsesc radieri 
ca urmare a decesullui;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

24.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 
Osica de 
Sus 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 10.01.-
10.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
10(zece) persoane, din care 
9     ( nouă)  peste termenul 
de legal prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea nr. 
35/2008 și o persoană a 
fost radiata în termenul 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 



legal ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

25.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei  
Titeşti 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat 1. În urma verificărilor       
s-a constatat că cele 3 
radieri operate în aplicaţia 
Registrului Electoral, din 
care 2 ca urmare a 
decesului şi una ca urmare 
a interzicerii drepturilor 
electorale,  au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată, în 
termenul de 24 de ore, 
termen prevăzut de art.23 
alin.2  din Legea 
nr.35/2008.                                
2. exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor economici 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea în 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

26.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Boişoara 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat În perioada controlată au 
fost operate în SIRE, de 
către persoana desemnată, 
un număr de trei decese, 
din care 2 au fost efectuate 
peste termenul prevăzut 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 



de lege.                   2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                

27.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Sadova 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare
. 

Efectuat  - exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

 - se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004; 
- întrucât persoana 
autorizată să opereze 
în SIRE nu se afla în 
instituție și nu au 
putut fi colectate 
toate informațiile 
necesare atingerii 
obiectivelor de 
control, s-a dispus 
programarea unui 
recontrol. 

28.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
oraşului 
Bechet 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare
. 

Efectuat  - 4 radieri operate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 

  



spre topire. 
29.  Filiala Sud-

Vest Oltenia 
Dolj Primăria 

Comunei 
Leu 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - nu au fost constatate 
deficiențe în ceea ce 
privește operarea în 
Registrul Electoral; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

  

30.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Dioşti 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 5 radieri operate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
- exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

  

31.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Mărunţei  

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 12.01.-
12.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
15(cincisprezece) 
persoane, din care 9     ( 
nouă)  peste termenul de 
legal prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea nr. 
35/2008  3(trei) persoane 
au fost radiate în termenul 
legal și 3(trei)persoane cu 
domiciliul în alt UAT;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

32.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Planificare  Neefectuat     



Izvoarele data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

33.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Diculeşti 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de de art.23 alin.2 
din Legea 35/2008               
2. exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

34.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Laloşu 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat În perioada 17.01-17.02 au 
fost radiate din SIRE un 
număr de 5 persoane, ca 
urmare a decesului, peste 
termenul prevăzut de 
art.23 alin.2 din Legea 
35/2008.   2. exemplarele 
anterioare ale ale listelor 
electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 



actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

35.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Dăneţi 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 24 de radieri operate în 
ultimele 30 de zile, dintre 
care 9 în termenul legal, iar 
15 cu depășirea termenului 
legal; 
- nu s-au predat spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

36.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Dobroteşti 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 3 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, cu 
depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
-  nu s-au predat spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 



- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

37.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
oraşului 
Rovinari  

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire; 3. 
Exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 
nu au fost transmise către 
Judecătorie 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare; 2. 
Transmiterea către 
Judecătoria Tg-Jiu a 
exemplarului doi al 
listelor electorale 
permanente 

38.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 
Bîlteni 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire; 3. 
Exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare; 2. 
Transmiterea către 



nu au fost transmise către 
Judecătorie 

Judecătoria Tg-Jiu a 
exemplarului doi al 
listelor electorale 
permanente 

39.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Baldovineşti 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 17.01.-
17.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
9(nouă) persoane peste 
termenul de legal prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr. 35/2008 ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

40.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Bobiceşti 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 17.01.-
17.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
9(nouă) persoane, din care 
8(opt)persoane radiate  
peste termenul de legal 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea nr. 35/2008  și o 
persoană radiată de un alt 
UAT;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 



conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

41.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Prunişor 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 



completărilor 
ulterioare 

42.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Şimian 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

43.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Reprogramare Efectuat În perioada 26.01-
26.02.2015 au fost radiate 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 



Sineşti data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

din SIRE un număr de 2 
persoane, ca urmare a 
decesului, peste termenul 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea 35/2008; în 
aplicaţia SIRE există o 
persoană cu drepturile 
electorale interzise 2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

44.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Stroeşti 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că în aplicaţia 
Registrului Electoral se 
regăsesc un umăr de şase 
operări ca urmare a 
decesului, acestea fiind 
efectuate de către 
persoanele desemnate prin 
depăşirea termenului de 24 
de ore ( pentru un număr 
de 5 decese). Operarea 
celor cinci decese 
efectuate prin depăşirea 
termenului legal s-a 
datorat faptului că domnul 
secretar a comunicat cu 
întârziere situaţia 
decedaţilor persoanelor 
desemnate să opereze în 
SIRE. 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   



45.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Amărăştii 
de Jos 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 6 alegători decedați și 
neradiați în ultimele 30 de 
zile, alți 16 alegători 
decedați în perioada 
03.11.2014-25.12.2014 și 
neradiați; 
-  nu s-au predat spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

46.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Amărăştii 
de Sus 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 8 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 5 cu 
depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
- nu s-au predat spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

47.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Iloviţa 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 4 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, toate cu 
depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
- nu s-au predat spre topire 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 



exemplarele anterioare ale 
LEP. 

prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

48.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Eşelniţa 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 



a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

49.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Castranova 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 4 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, toate cu 
depășirea termenului legal 
de 24 de ore; 
- nu s-au predat spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

50.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Apele Vii 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat  - 6 alegători decedaț și 
neradiați în termenul legali 
au fost radiați în cursul 
controlului; 
- nu s-au predat spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 



aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

51.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 
Săcelu 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

1. Predarea spre 
topire către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

52.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 
Albeni 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1.În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege; 
2.Exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire; 3. 
Exemplarul doi al listelor 
electorale complementare 
nu au fost transmise către 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare; 2. 
Transmiterea către 
Judecătoria Tg-



Judecătorie Cărbuneşti a 
exemplarului doi al 
listelor electorale 
permanente 

53.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Crîmpoaia 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 19.01.-
19.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
4(patru) persoane, din care  
o persoană radiată  peste 
termenul de legal prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr. 35/2008  , 
2(două)persoane radiate în 
termenul legal și o 
persoană radiata de alt 
UAT ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                       

54.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Nicolae 
Titulescu 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 19.01.-
19.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
4(patru) persoane, din care  
2(două)persoane radiate  
peste termenul de legal 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea nr. 35/2008   și 
2(două) persoane  radiate 
de alt UAT ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 



conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

55.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Gruia 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 



completărilor 
ulterioare 

56.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Pristol 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

57.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
oraşului 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor       
s-a constatat că radierile 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 



Călimăneşti data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

operate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoanele desemnate în 
termenul de 24 de ore, 
termen prevăzut de art.23 
alin.2  din Legea 
nr.35/2008.                                
2. exemplarele anterioare 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
operatorilor economici 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

58.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Berislăveşti 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de 
ore,termen prevăzut de 
art.23 alin.2  din Legea 
nr.35/2008.                            
2. exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 



Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

59.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Stoeneşti 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 24.01.-
24.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
6(șase) persoane, din care  
4(patru)persoane radiate  
peste termenul de legal 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea nr. 35/2008   și 
2(două) persoane  radiate 
în termenul legal  ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

60.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Tia Mare 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 24.01.-
24.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
8(opt) persoane, din care  
6(șase)persoane radiate  
peste termenul de legal 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea nr. 35/2008   și 
2(două) persoane  radiate 
în termenul legal  ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 



cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

61.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Cujmir                                

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 



62.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Vrata 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat Nu au fost constatate 
deficiențe. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare 

63.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
oraşului 
Horezu 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 



judeţul Vâlcea efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege.               2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea in 
continuare a 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

64.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Vaideeni 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat În perioada controlată au 
fost operate în SIRE, de 
către persoana desemnată, 
un număr de 5 decese, din 
care 4 au fost efectuate 
peste termenul prevăzut 
de lege.                                         
2. exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea  
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

65.  Filiala Sud- Mehedinți Primăria 25.02.2015 Conform obiectivelor Programare Efectuat În urma verificărilor s-a 1. Actualizarea datelor 



Vest Oltenia comunei 
Șovarna                                    

prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare. 

66.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Ilovăț 

25.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Neefectuat     



67.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt  Primăria 
Comunei 
Studina  

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 26.01.-
26.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 11 
persoane, din care  
3(trei)persoane radiate  
peste termenul  legal 
prevăzut de art.23 alin.2 
din Legea nr. 35/2008  , 
6(șase) persoane  radiate în 
termenul legal  și 2 (două) 
persoane radiate ca 
urmare a decesului de 
către alt UAT ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

68.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Olt Primăria 
Comunei 
Vişina Nouă 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Planificare  Efectuat 1.în perioada 26.01.-
26.02.2015 au fost radiate 
din SIRE un număr de 
5(cinci) persoane peste 
termenul de legal prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr. 35/2008     ;                               
2.exemplarele anterioare 
ale ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conformart.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004;                                          
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință , termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 



Registrul Electoral sau 
radieea acestora;                                       

69.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Căzănești                               

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 
radierea acestora în 
termenul de cel mult 
24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de 
către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau 
radierea conform art. 
23 alin 2 din Legea 
35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare precum şi 
respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 
alin 5 din Legea 
370/2004 cu 
modificările şi 
completărilor 
ulterioare. 

70.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

Programare Neefectuat     



Corcova data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

71.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Livezi 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege.               2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea 
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 
identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

72.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Zătreni 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Programare Efectuat 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile 
efectuate în aplicaţia 
Registrului Electoral au fost 
efectuate de către 
persoana desemnată în 
termenul de 24 de ore 
prevăzut de lege.               2. 
exemplarele anterioare ale 
ale listelor electorale 
permanente nu au fost 
predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din 
Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
conform art.70 alin.5 
din Legea 
nr.370/2004; 
2.respectarea  
termenului de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoștință, termen 
prevăzut de art.23 
alin.2 din Legea 
nr.35/2008, privind 
actualizarea datelor de 



identificare a 
cetățenilor români cu 
drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                   

73.  Filiala Sud-
Vest Oltenia 

Dolj Orașul 
Filiași 

20.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.02.2015 în 
comuna Drăgoeşti din 
judeţul Vâlcea 

Reprogramare
. 

Efectuat  - 34 de alegători decedați 
 radiați cu depășirea 
termenului legal de 24 de 
ore; 
- nu s-au predat spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP. 

 - s-a pus în vedere 
persoanelor  
autorizate să respecte 
cu strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz 
contrar urmând a fi 
aplicate sancțiunile 
contravenționale 
prevăzute de art. 51 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

 


