
Filiala Sud-Vest Oltenia 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/N
eefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Oteșani 

20.04.2015  - 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 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 

Programare  Efectuat.  - 6 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile. Toate au 
fost operate 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. 

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 



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. 

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  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Popești 

20.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 7 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile: două de 
către Primăria 
mun. Rm. 
Vâlcea și cinci 
de către 
Primăria com. 
Popești. Dintre 
cele cinci, două 
au fost operate 
cu respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008 și 
trei au fost 
efectuate în 
afara 
termenului ca 
urmare a 
faptului că la 
nivelul 
primăriei 
conexiunea la 
internet este 
slabă, aspect 
sesizat și de 
către echipa de 
control; 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP 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 
ulterioare 



3  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Costești 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 6 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile: două de 
către Primăria 
mun. Rm. 
Vâlcea și patru 
de către 
Primăria com. 
Costești. Dintre 
cele patru, 
două au fost 
operate cu 
respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008 și 
două au fost 
efectuate în 
afara 
termenului ; 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP 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 
ulterioare 



4  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Bărbătești 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 6 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile,  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. 

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 



5  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Păușești  

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 5 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile,  toate cu 
respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008. 
patru radieri au 
fost operate ca 
urmare a 
decesului și una 
ca urmare a 
interzicerii 
drepturilor 
electorale prin 
hotărâre 
judecătorească. 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP 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 
ulterioare 



6  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Pietrari 

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 4 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, dintre care 
3 cu depășirea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008; 
- o radiere 
operată 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. 

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 



7  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Amărăști 

24.04.2015  Programare  Efectuat.  - 6 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile. O radiere a 
fost operată de 
către Primăria 
mun. Rm. 
Vâlcea și 5 de 
către Primăria 
com. Amărăști, 
după cum 
urmează: două 
cu respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore prevăzut de 
art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar 
celelalte trei cu 
depășirea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP 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 
ulterioare 



8  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Crețeni 

24.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 4 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile 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. 

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 



9  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Măldărești 

16.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 5 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, dintre care 
4 cu 
respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008; 
- o radiere 
operată 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. 

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 



10  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Slătioara 

16.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Efectuat.  - 5 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, dintre 
care: o 
persoana 
radiată de 
primăria mun 
Rm. Vâlcea, o 
persoană 
radiată de 
primăria Sector 
2 București și 3 
radieri 
efectuate de 
Primăria com. 
Slătioara. Una a 
fost efectuată 
cu respectarea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008 și 
două cu 
depășirea 
termenului. 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP 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 
ulterioare 

11  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Dăești 

29.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Neefectuat.   



12  Vâlcea Primăria 
Comunei 
Sălătrucel 

29.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Neefectuat.   

13  Gorj Primăria 
Comunei 
Ţînţăreni 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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  ( 5 
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 



14  Gorj Primăria 
Oraşului 
Ţicleni 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare 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 

15  Gorj Primăria 
Comunei 
Negomir 

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  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 

16  Gorj Primăria 
Municipiului 
Tg-Jiu 

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Efectuat Nu au fost 
constatate 
nereguli 

Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
AEP 



17  Olt  Primăria 
comunei 
Gârcov  

02.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
02.03.-
02.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  2(două) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane 
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; 

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;                                       



18  Olt  Primăria 
comunei 
Orlea   

02.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
02.03.-
02.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  6(șase) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: 6(șase) 
persoane 
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; 

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;                                       



19  Olt  Primăria 
comunei 
Grojdibodu  

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
22.03.-
22.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  3(trei) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: o 
persoană 
radiată ca 
urmare a 
decesului de 
către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
leal;2(două) 
persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



20  Olt  Primăria 
comunei 
Gura Padinii  

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
22.03.-
22.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  6(șase) 
persoane, ca 
urmare  a 
decesului, 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;                                       

21  Olt  Primăria 
comunei 
Urzica  

09.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
neefectuat  

  



22  Olt  Primăria 
comunei 
Vădăstrița 

09.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
neefectuat 

  

23  Olt  Primăria 
comunei 
Obîrșia  

20.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
20.03.-
20.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  4(patru) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: 2(două) 
persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate în  
termenul legal ; 
o persoană 
radiată ca 
urmare a 
decesului de 
către un alt 
UAT și o 
persoană 
radiată ca 
urmare a 
decesului după 
termenul legal 
2.exemplarele 
anterioare  ale 
listelor 
electorale 
permanente nu 

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;                                       



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



24  Olt  Primăria 
comunei 
Vădastra 

20.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
20.03.-
20.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  2(două) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: o 
persoană 
radiată de către 
persoanele 
desemnate în  
termenul legal ; 
o persoană 
radiată ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



25  Olt  Primăria 
comunei 
Brastavățu  

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
21.03.-
21.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  7(șapte) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: 3(trei) 
persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate în  
termenul legal ; 
2 
(două)persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului de 
către un alt 
UAT;2(două) 
persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



26  Olt  Primăria 
comunei 
Grădinile  

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
21.03.-
21.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  4(patru) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , de 
către 
persoanele 
desemnate, în 
termenul legal 
prevăzut de art. 
23 alin.(2) din 
Legea 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; 

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;                                       



27  Olt  Primăria 
comunei 
Vișina   

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
23.03.-
23.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  4(patru) 
persoane ,ca 
urmare  a 
decesului ,de 
către 
persoanele 
desemnate, 
după termenul 
legal prevăzut 
de art.23 
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; 

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;                                       



28  Olt  Primăria 
comunei 
Vlădila   

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
23.03.-
23.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  8(opt) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului 
,astfel: 3(trei) 
persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului de 
către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
legal;5 (cinci) 
persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



29  Olt  Primăria 
comunei 
Traian   

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
28.03.-
28.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  6(șase ) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel: o 
persoană 
radiată  de 
către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
legal;4 (patru) 
persoane 
radiate  după 
termenul legal; 
o  persoană 
radiată ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



30  Olt  Primăria 
comunei 
Deveselu  

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare  Control 
efectuat 

1.în perioada 
28.03.-
28.04.2015 au  
fost radiate din 
SIRE  8(opt) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului 
,astfel: 3(trei) 
persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
legal;3 (trei) 
persoane 
radiate  după 
termenul legal; 
2(două) 
persoane 
radiate ca 
urmare a 
decesului 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;                                       



31  Mehedinți Primăria 
Comunei 
Punghina 

01.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Efectuat  Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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 și 
instrucțiunilor 
AEP. 



32  Mehedinți  Primăria 
Comunei 
Burila Mare 

02.04.5015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Reprogramare 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 

33  Mehedinți Primăria 
Comunei 
Corcova 

03.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Reprogramare Efectuat  Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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 și 
instrucțiunilor 
AEP. 

34  Mehedinți Primăria 
orașului 
Strehaia           

27.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Reprogramare 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. 

35  Mehedinți    Primăria 
orașului 
Baia de 
Aramă 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Neefectuat   



36  Mehedinți Primăria 
comunei 
Isverna                          

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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. 

37  Mehedinți  Primăria 
comunei 
Devesel 

22.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Neefectuat   

38  Mehedinți Primăria 
comunei 
Șișești             

30.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Neefectuat   



39  Mehedinți Primăria 
comunei 
Ponoarele 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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. 



40  Mehedinți Primăria 
comunei 
Voloiac 

27.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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. 



41  Mehedinți Primăria 
comunei 
Greci 

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Efectuat  Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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 și 
instrucțiunilor 
AEP. 

42  Mehedinți Primăria 
comunei 
Grozești 

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare Efectuat  Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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 și 
instrucțiunilor 
AEP. 

43  Mehedinți Primăria 
comunei 
Vlădaia 

29.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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. 



44  Mehedinți Primăria 
comunei 
Pădina 

29.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

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.3. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



45  Dolj Primăria 
Municipiului 
Calafat 

02.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.  - 20 de radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, dintre care 
10 cu depășirea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008; 
- 2 radieri 
operate în mod 
eronat pe baza 
unor 
comunicări 
primite de la 
instanțele de 
judecată, 
radieri ce au 
fost șterse în 
cursul 
controlului; 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP nu au fost 
predate spre 
topire. 

 - s-a pus în 
vedere 
persoanei  
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 va manifesta 
o atenție sporită 
în ceea ce 
privește 
comunicările 
primite de la 
instanțele de 
judecată, pentru 
a se stabili în 
mod corect dacă 
și pentru ce 
perioada i-a fost 
interzisă unui 
alegător 
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. 



46  Dolj Primăria 
Comunei 
Ciupercenii 
Noi 

02.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 20 de 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 
persoanei  
autorizate să 
respecte, pe 
viitor, 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. 

47  Dolj Primăria 
Comunei 
Breasta 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 4  radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, toate 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. 

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



48  Dolj Primăria 
Comunei 
Predești 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 5 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, 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 
persoanei 
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. 

49  Dolj Primăria 
Comunei 
Pleșoi 

21.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 3 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile,dintre care 
2 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 
persoanei 
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. 

50  Dolj Primăria 
Comunei 
Coțofenii 
din Dos 

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.  - nu au fost 
operate radieri 
în ultimele 30 
de zile, întrucât 
nu au fost 
înregistrate 
decese ale unor 
alegători din 
comună; 
- 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. 



51  Dolj Primăria 
Comunei 
Scăești 

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 6  radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, toate 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. 

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

52  Dolj Primăria 
Comunei 
Braloștița 

23.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 1 (una) 
radiere operată 
în ultimele 30 
de zile,  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. 

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



53  Dolj Primăria 
Comunei 
Lipovu 

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 4  radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, toate 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. 

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

54  Dolj Primăria 
Comunei 
Întorsura 

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 1 (una) 
radiere operată 
în ultimele 30 
de zile, 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. 

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



55  Dolj Primăria 
Comunei 
Radovan 

28.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 2 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, ambele 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. 

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

56  Dolj Primăria 
Comunei 
Cerăt 

30.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.  - 1 (una) 
radiere operată 
în ultimele 30 
de zile, cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 
23, alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008; 
- 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. 



57  Dolj Primăria 
Comunei 
Giurgița 

30.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 4  radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, toate 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. 

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

58  Dolj Primăria 
Comunei 
Bârca 

30.04.2015 Conform obiectivelor prevăzute la controlul 
din data de 21.04.2015 în Comuna Oteșani. 

Programare. Efectuat.   - 20 radieri 
operate în 
ultimele 30 de 
zile, dintre care 
16 cu depășirea 
termenului 
legal de 24 de 
ore, prevăzut 
de art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, iar 
4 cu 
respectarea 
acestui termen; 
- exemplarele 
anterioare ale 
LEP nu au fost 
predate spre 
topire. 

 - s-a pus în 
vedere 
persoanei  
autorizate să 
respecte cu 
strictețe 
termenul legal 
de 24 de ore 
prevăzut de art. 
23, alin. (2) din 
Legea nr. 
35/2008; 
- se vor reface 4 
radieri operate 
pe baza unor 
hotărâri 
judecătorești, 
urmând a fi 
introdus 
intervalul de 
radiere corect; 
 - se vor preda 



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

 


