
Filiala Sud-Vest Oltenia 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Gângiova 

03.03.2015  - verificarea modului de 
păstrare a registrelor 
cuprinzând listele 
electorale permanente şi a 
registrelor cuprinzând 
listelor electorale 
complementare; 
- verificarea efectuării 
înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul 
electoral sau în listele 
electorale permanente la 
termenele stabilite potrivit 
legi; 
- verificarea înscrierii, cu 
bună-ştiinţă, a unui 
alegător în mai multe liste 
electorale ale localităţii de 
domiciliu, înscrierea în 
listele electorale a unor 
persoane fictive ori care nu 
au drept de vot, efectuarea 
de înregistrări sau radieri 
în Registrul electoral, cu 
încălcarea legislaţiei în 
vigoare; 
- verificarea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente şi a 
listelor electorale 
complementare; 
- verificarea semnării 

Programare. Efectuat.  - în ultimele 30 de 
zile, au fost operate 4 
radieri ale unor 
alegători decedați, 
dintre care 3 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. 



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 
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. ; 



- obţinerea de informaţii 
cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale 
anterioare. 

2 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Ostroveni 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Efectuat.  - în ultimele 30 de 
zile, au fost operate 
40 de radieri ale unor 
alegători decedați, în 
toate cazurile 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. 

3 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Mischii 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Efectuat.  - în ultimele 30 de 
zile, au fost operate 6 
radieri ale unor 
alegători decedați, în 
toate cazurile 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. 

4 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Ghercești 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Efectuat.  - în ultimele 30 de 
zile, au fost operate 4 
radieri ale unor 
alegători decedați, în 
toate cazurile cu 
respectarea 
termenului 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. 

5 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Comuna 
Podari 

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Efectuat.  - 12 radieri operate 
în ultimele 30 de zile, 
dintre care numai una 
cu respectarea 
termenului legal 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. 

6 Filiala Dolj Comuna 10.03.2015 Conform obiectivelor Reprogramare. Efectuat.  - 7 radieri operate în  - s-a pus în vedere 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Țuglui prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

ultimele 30 de zile, 
dintre care 3 cu 
respectarea 
termenului de 24 de 
ore prevăzut de art. 
23, alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, iar 4 cu 
depășirea acestui 
termen; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 
topire. 

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. 

7 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Calopăr 

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 
toate 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. 

8 Filiala Dolj Primăria 12.03.2015 Conform obiectivelor Programare. Efectuat.  - 19 radieri ale unor  - se va respecta 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Orașului 
Segarcea 

prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

alegători decedați pe 
raza orașului operate 
în ultimele 30 de zile, 
toate cu respectarea 
termenului de 24 de 
ore prevăzut de art. 
23, alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008; 
- 3 radieri ale unor 
alegători decedați în 
alte UAT-uri, operate 
pe baza comunicărilor 
primite, cu depășirea 
termenului de 24 de 
ore de la primirea 
comunicării; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 
topire. 

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. 

9 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Malu Mare 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare. Efectuat.  - 5 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 
dintre care nu 3 cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, iar 
2 cu depășirea acestui 
termen; 
- 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. 
10 Filiala 

Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Coșoveni 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare. Efectuat.  - 9 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 
toate 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. 

11 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Teasc 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare. Efectuat.  - persoanele 
autorizate nu au 
operat nicio radiere 
pentru cauză de 
decese în ultimele 30 
de zile, întrucât nu au 
fost înregistrate 
decese ale unor 
alegători de pe raza 
comunei Teasc; 
- a fost operată în 
mod eronat o radiere 
a unui alegător, ca 
urmare a unei 
hotărâri judecătorești 
definitive, radierea 
fiind ștearsă în cursul 
controlului, întrucât 

 - s-a recomandat 
persoanei autorizate 
să manifeste o atenție 
sporită în ceea ce 
privește hotărârile 
judecătorești, pentru a 
stabili dacă și pentru 
ce perioadă se 
interzice exercitarea 
dreptului de a alege; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 



pedeapsa 
complementară 
aplicată respectivului 
alegător nu viza 
interzicerea dreptului 
de a alege. 

12 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Bratovoiești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare. Efectuat.  - 10 radieri operate 
în ultimele 30 de zile, 
dintre care nu 6 cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, iar 
4 cu depășirea acestui 
termen; 
- 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. 

13 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Comuna 
Drănic 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Efectuat.  - 16 radieri operate 
în ultimele 30 de zile, 
dintre care  6 cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, iar 
10 cu depășirea 
acestui termen; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 

 - 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; 



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

14 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Comuna 
Valea 
Stanciului 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Efectuat.  - 14 radieri operate 
în ultimele 30 de zile, 
dintre care  12 cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, iar 
2 cu depășirea acestui 
termen; 
- o radiere operată 
eronat pe baza unei 
hotărâri judecătorești 
a fost ștearsă în 
cursul controlului; 
- 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; 
 - s-a recomandat 
persoanei autorizate 
să manifeste o atenție 
sporită în ceea ce 
privește hotărârile 
judecătorești, pentru a 
stabili dacă și pentru 
ce perioadă se 
interzice exercitarea 
dreptului de a alege; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

15 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Comuna 
Bucovăț 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Efectuat.  - 6 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 
dintre care  5 cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, iar 
1 cu depășirea acestui 
termen; 

 - se va respecta cu 
strictețe termenul 
legal de 24 de ore 
prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008; 
 - s-a recomandat 
persoanei autorizate 
să manifeste o atenție 
sporită în ceea ce 



- o radiere operată 
eronat pe baza unei 
hotărâri judecătorești 
a fost ștearsă în 
cursul controlului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 
topire. 

privește hotărârile 
judecătorești, pentru a 
stabili dacă și pentru 
ce perioadă se 
interzice exercitarea 
dreptului de a alege; 
- se vor preda spre 
topire exemplarele 
anterioare ale LEP, 
conform prevederilor 
art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 

16 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Comuna 
Vârvoru de 
Jos 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Efectuat.  - 4 radieri operate în 
ultimele 30 de zile, 
toate cu depășirea 
termenului legal 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. 

17 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Crasna 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control Efectuat  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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

18 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 
Bălăneşti 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare Control 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  
( 3 radieri efectuate în 
ultimele 30 de zile, 
din care una peste 
termenul legal )  ;          
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 ; 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; 
3.Respectarea 
Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

19 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Bolboşi 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control Efectuat  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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

20 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Slivileşti 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control Efectuat  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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

21 Filiala Gorj Primăria 10.03.2015 Conform obiectivelor Reprogramare  Control Efectuat  1. În urma verificărilor  1. Actualizarea 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Comunei 
Samarineşti 

prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

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 

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 

22 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Oraşului 
Motru 

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control Efectuat  Nu au fost constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 

23 Filiala Gorj Primăria 10.03.2015 Conform obiectivelor Programare  Control Efectuat  Exemplarele Predarea spre topire 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Comunei 
Cătunele 

prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate 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 

24 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Borăscu 

11.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare  Control Efectuat  Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

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 

25 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Oraşului 
Turceni 

11.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control Efectuat  Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

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 



26 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Căpreni 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control 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 radieri efectuate în 
ultimele 30 de zile, 
din care una peste 
termenul legal )  ;          
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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

27 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Hurezani 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control efectuat 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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

28 Filiala 
Sud-
Vest 

Gorj Primăria 
Comunei 
Bustuchin 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 

Programare  Control efectuat Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 

1.Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 



Oltenia Comuna Gângiova. permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

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

29 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Berleşti 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control efectuat 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. 
2.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

30 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Turburea 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control efectuat 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                   2. 
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; 
3.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

31 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Aninoasa 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Control 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  
( 8 radieri efectuate în 

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 



ultimele 30 de zile, 
din care una peste 
termenul legal )  ;          
2.Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

modificările şi 
completărilor 
ulterioare                   2. 
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; 
3.Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP 

32 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Budești 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat 1. În perioada 
03.02.2015- 
03.03.2015 au fost 
operate în aplicaţia 
SIRE, de către 
persoanele 
desemnate, un număr 
de 7 decese, din care 
pentru 2 persoane cu 
depăşirea termenului 
de 24 de ore, termen 

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

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                  

33 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Golești 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat 1. În perioada 
03.02.2015- 
03.03.2015 au fost 
operate în aplicaţia 
SIRE, de către 
persoanele 
desemnate, un număr 
de 7 decese, din care 
pentru 2 persoane 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;            

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                  

34 Filiala 
Sud-
Vest 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Șușani 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 

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

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 
anterioare ale listelor 



Oltenia Comuna Gângiova. 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; 

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                  

35 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Mădulari 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat 1. În perioada 
05.02.2015- 
05.03.2015 a fost 
operată în aplicaţia 
SIRE, de către 
persoanele 
desemnate, o radiere 
ca urmare a 
decesului, 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 

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 



fost predate spre 
topire conform art.70 
alin.5 din Legea 
nr.370/2004;  

Registrul Electoral sau 
radierea acestora;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                  

36 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Bunești 

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat Neefectuarea a două 
radieri în termenul 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.   - exemplarul 
doi al listelor 
electorale 
complementare nu a 
fost transmis 
Judecătoriei Rm. 
Vâlcea; 

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.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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                               
4. - predarea către 
Judecătoria Rm. 
Vâlcea a exemplarului 
doi al listelor 



electorale 
complementare.  

37 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Stoenești 

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat În aplicația Registrului 
Electoral în perioada 
10.02.2015 - 
10.03.2015 au fost 
efectuate cinci 
operări ca urmare a 
decesului, realizate 
de către persoana 
desemnată cu 
respectarea 
termenului prevăzut 
de art. 23 alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008;                                
- exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 
topire.  - exemplarul 
doi al listelor 
electorale 
complementare nu a 
fost transmis 
Judecătoriei Rm. 
Vâlcea; 

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.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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                               
4. - predarea către 
Judecătoria Rm. 
Vâlcea a exemplarului 
doi al listelor 
electorale 
complementare.  

38 Filiala Vâlcea Primăria 12.03.2015 Conform obiectivelor Programare  Efectuat Neefectuarea a 11 1. Predarea spre 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Comunei 
Mihăești 

prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

radieri în termenul 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.   - exemplarul 
doi al listelor 
electorale 
complementare nu a 
fost transmis 
Judecătoriei Rm. 
Vâlcea; 

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.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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                               
4. - predarea către 
Judecătoria Rm. 
Vâlcea a exemplarului 
doi al listelor 
electorale 
complementare.  

39 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Oraşului 
Ocnele Mari 

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat În aplicația Registrului 
Electoral în perioada 
12.02.2015 - 
12.03.2015 au fost 

Predarea spre topire 
către agenţii 
economici specializaţi 
a exemplarelor 



efectuate patru 
operări ca urmare a 
decesului, realizate 
de către persoana 
desemnată cu 
respectarea 
termenului prevăzut 
de art. 23 alin.(2) din 
Lgea nr. 35/2008;                   
- exemplarele 
anterioare ale LEP 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;   

40 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Oraşului 
Băile 
Olănești 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat Neefectuarea a 4 
radieri în termenul 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.    

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                  

41 Filiala 
Sud-

Vâlcea Primăria 
Comunei 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

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

1.predarea spre topire 
a exemplarelor 



Vest 
Oltenia 

Păușești 
Măglași 

data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

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; 

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP      
4. - predarea către 
Judecătoria Rm. 
Vâlcea a exemplarului 
doi al listelor 
electorale 
complementare.                                 

42 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Ionești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat Neefectuarea a 8 
radieri în termenul 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.    

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                   

43 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Orlești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  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 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.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;  3. 



respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                             

44 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Malaia 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  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 
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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

45 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Voineasa 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  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.                                

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 



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; 

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

46 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Voicești 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat Neefectuarea a 6 
radieri în termenul 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.    

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

47 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Oraşului 
Drăgășani 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat 1. În urma verificărilor       
s-a constatat că 
radierile operate în 
aplicaţia Registrului 

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



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; 

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

48 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Oraşului 
Băbeni 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  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 

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 



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

radierea acestora;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

49 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Frîncești 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Programare  Efectuat Neefectuarea a 10 
radieri în termenul 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.    

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;  3. 
respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP                                     

50 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Tufeni  

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 03.02.-
03.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 6(șase) 
persoane ,astfel:o 
persoană radiată de 
alt UAT, o persoană 
cu domiciliul în alt 
UAT radiată de către 
persoanele 
desemnate  peste 

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 



termenul legal și 4 
(patru) persoane 
radiate de persoanele 
desemnate după 
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; 

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;                                       

51 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Ghimpețeni  

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 03.02.-
03.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 4(patru)  
persoane ,astfel:o 
persoană radiată de 
alt UAT, 3(trei)  
persoane radiate de 
către persoanele 
desemnate 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 
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;                                       

52 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Icoana  

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 05.02.-
05.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 3(trei )  
persoane 

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



,astfel:2(două)  
persoane radiate de 
alt UAT și o persoană 
radiată de către 
persoanele 
desemnate după 
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; 

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;                                       

53 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Potcoava  

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 05.02.-
05.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 3(trei )  
persoane 
,astfel:2(două)  
persoane radiate de 
către persoanele 
desemnate în 
termenul legal  și o 
persoană radiată de 
către persoanele 
desemnate după 
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 
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;                                       

54 Filiala Olt  Comuna 10.03.2015 Conform obiectivelor Planificare. Control efectuat  1.în perioada 10.02.- 1.predarea spre topire 



Sud-
Vest 
Oltenia 

Corbu  prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

10.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 4(patru )  
persoane 
,astfel:3(trei)  
persoane radiate de 
către persoanele 
desemnate în 
termenul legal și o 
persoană radiată de 
către persoanele 
desemnate după 
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; 

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;                                       

55 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Sîrbii 
Măgura  

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare  Control efectuat  1.în perioada 10.02.-
10.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 9(nouă )  
persoane 
,astfel:2(două)  
persoane radiate de 
către persoanele 
desemnate în 
termenul legal , 6 
(șase) persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate după 
termenul legal  și o 
persoană radiată de 
către alt UAT;                               

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 



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

drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                       

56 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Șerbănești 

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 12.02.-
12.03.2015 a  fost 
radiată din SIRE  o 
persoană  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 
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;                                       

57 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Movileni  

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 12.02.-
12.03.2015 au fost 
radiate din SIRE un 
număr de 8 (opt )  
persoane ,astfel:7 
(șapte) persoane 
radiate de persoanele 
desemnate în 
termenul legal  și o 
persoană radiată de 

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 



persoanele 
desemnate după 
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; 

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 

Olt  Comuna 
Bălteni  

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 17.02.-
17.03.2015 a  fost 
radiată din SIRE o 
singură persoană, 
radiere eectuată de 
către un alt UAT;                            
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

59 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Perieti 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 17.02.-
17.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
5(cinci) persoaneca 
urmare  a decesului , 
după termenul legal 
prevăzut de art.23 

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



alin.2 din Legea nr. 
35/2008;                      
2.exemplarele 
anterioare  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 
radierea acestora;                                       

60 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Gradinari  

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 19.02.-
19.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
5(cinci) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 3 (trei) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal,o 
persoană radiată 
după termenul legal și 
o persoană radiată de 
către u alt UAT;                
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

61 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Strejesti  

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 19.02.-
19.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
11(unsprezece) 

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



persoane ca urmare  
a decesului , astfel: 7 
(șapte) persoane 
radiate de persoana 
desemnată în 
termenul legal,o 
persoană radiată 
după termenul legal și 
3(trei) persoane 
radiate de către u alt 
UAT;                
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

62 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Oporelu  

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 24.02.-
24.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
5(cinci) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 3 (trei) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul 
legal,2(două) 
persoane radiate 
după termenul legal ;        
2.exemplarele 
anterioare  ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform art.70 
alin.5 din Legea 

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 



nr.370/2004; radierea acestora;                                       
63 Filiala 

Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Priseaca  

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare. Control efectuat  1.în perioada 24.02.-
24.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
3(trei) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal și o 
persoană radiată de 
către un alt UAT ;        
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

64 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Voineasa  

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare  Control efectuat  1.în perioada 26.02.-
26.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
4(patru) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal și 
2(două)  persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate după 
termenul legal; 
2.exemplarele 
anterioare  ale listelor 
electorale 

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 



permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform art.70 
alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                       

65 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Dobrun 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare  Control efectuat  1.în perioada 26.02.-
26.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
4(patru) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal , o  
persoană radiată de 
către persoanele 
desemnate după 
termenul legal și o 
personă radiată de 
către un alt UAT; 
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

66 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Rotunda  

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Reprogramare. Control efectuat  1.în perioada 28.02.-
31.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
6(șaase) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 4(patru) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal și 
2(două)persoane 

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 



radiate de către 
persoanele 
desemnate după 
termenul legal ; 
2.exemplarele 
anterioare  ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire conform art.70 
alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

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;                                       

67 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Comuna 
Bucinișu  

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

Planificare  Control efectuat  1.în perioada 28.02.-
31.03.2015 au  fost 
radiate din SIRE  
3(trei) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane radiate de 
persoana desemnată 
în termenul legal și 
1(o)persoană radiată 
de către persoanele 
desemnate după 
termenul legal ; 
2.exemplarele 
anterioare  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;                                       

68 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Vînjuleț              

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare 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 

69 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți  Primăria 
comunei 
Jiana 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare nefectuat     

70 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Burila Mare                           

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare nefectuat     

71 Filiala Mehedinți    Primăria 05.03.2015 Conform obiectivelor planificare efectuat  În urma verificărilor s- 1. Actualizarea datelor 



Sud-
Vest 
Oltenia 

comunei 
Gogoșu 

prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

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. 

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 

72 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Gîrla Mare                               

10.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare efectuat  În urma verificărilor s-
a constatat că 
radierile efectuate în 
aplicaţia Registrul 
Electoral nu au fost 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 



efectuate de către 
persoana desemnată 
în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege;  

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 

73 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți  Primăria 
comunei 
Salcia 

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare 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 

74 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Oprișor                      

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare 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 

75 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți    Primăria 
comunei 
Punghina 

12.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

76 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Poroina 
Mare                              

17.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

77 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți   Primăria 
comunei 
Corlățel 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare efectuat 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. 

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 

78 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Vlădaia 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

79 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți     Primăria 
comunei 
Pădina 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

80 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți     Primăria 
comunei 
Butoiești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare efectuat  În urma verificărilor s-
a constatat că 
radierile efectuate în 
aplicaţia Registrul 
Electoral  au fost 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 



efectuate de către 
persoana desemnată 
în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege;  

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 

81 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți     Primăria 
comunei 
Breznița 
Motru 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

82 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți     Primăria 
comunei 
Obîrșia 
Cloșani 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare efectuat În urma verificărilor s-
a constatat că 
radierile efectuate în 
aplicaţia Registrul 
Electoral nu au fost 

1. Actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor romăni cu 
drept de vot înscrise în 
Registrul Electoral şi 



efectuate de către 
persoana desemnată 
în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege;  

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 

83 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți     Primăria 
orașului 
Baia de 
Aramă 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

planificare neefectuat     

84 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Bala 

04.03.2015 conform obiecivelor 
prevazute la controlul din 
data de 03.12.2014 - 
comuna Vînjuleț 

planificare 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 

85 Filiala 
Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
municipiului 
Drobeta 
Turnu 
Severin 

30.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în 
Comuna Gângiova. 

PROGRAMARE efectuat Nu s-au constatat 
deficiențe. 

Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor AEP. 

 


