
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 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Alunu 

05.05.2015  - 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 

Programare  Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. O radiere a 
fost efectuată de 
către Primăria 
Orașului Novaci, 
județul Gorj iar 
celelalte șase de 
către Primăria 
comunei Alunu, 
județul Vâlcea. 
Cinci  au fost 
operate cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar o 
radiere a fost 
efectuată cu 
depășirea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

1. 
Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români 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 



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. 

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. 



2 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Orașului 
Berbești 

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
21.04.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 4 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. Toate radierile 
au fost operate de 
către persoanele 
desemnate din 
cadrul  Primăriei 
orașului Berbești, 
județul Vâlcea. Trei  
au fost operate cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar o 
radiere a fost 
efectuată cu 
depășirea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

1. 
Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români 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 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Cîineni 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 5 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. Două radierile 
au fost operate de 
către Primăria 
mun. Râmnicu 
Vâlcea, o radiere 
de către SPCLEP 
Sibiu și două de 
persoana 
desemnată din 
cadrul  Primăriei 
comunei Cîineni, 
județul Vâlcea. Una 
din cele două 
radieri   operate de 
către Primăria 
comunei Cîineni a 
fost realizată cu 
depășirea  
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar o 
radiere a fost 
efectuată cu 
respectarea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

1. 
Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români 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 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Racovița 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 3 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. Toate radierile 
au fost operate de 
către persoana 
desemnată din 
cadrul  Primăriei 
comunei Racovița, 
județul Vâlcea. 
Două radieri  au 
fost operate cu 
depășirea  
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar o 
radiere a fost 
efectuată cu 
respectarea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

1. 
Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români 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 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Ghioroiu 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 4 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, astfel: 3 
realizate de 
primăria comunei 
Ghioroiu și una 
realizată de DEP 
Craiova, județul 
Dolj. Cele trei 
radieri au fost 
operate, în 
termenul legal,  de 
către persoanele 
desemnate din 
cadrul  Primăriei 
comunei Ghioroiu, 
județul Vâlcea.  
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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.   
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



6 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Orașului 
Bălcești 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 8 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, astfel: 7 
realizate de 
primăria orașului 
Bălcești, județul 
Vâlcea și una 
realizată de DEP 
Craiova, județul 
Dolj. Cele șapte 
radieri au fost 
operate, în 
termenul legal,  de 
către persoana 
desemnată din 
cadrul  Primăriei 
orașului Bălcești, 
județul Vâlcea.  
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



7 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Lungești 

13.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, astfel: 5 
realizate de 
Primăria comunei 
Lungești, județul 
Vâlcea și două 
realizate de alte 
UAT- uri. Cele cinci 
radieri au fost 
operate, în 
termenul legal,  de 
către persoanele 
desemnate din 
cadrul  Primăriei 
comunei Lungești, 
județul Vâlcea.  
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



8 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Ștefănești 

13.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 4 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, astfel: 3 
realizate de 
Primăria comunei 
Ștefănești, județul 
Vâlcea și una 
realizată de 
Primăria 
municipiului 
Drăgășani, județul 
Vâlcea. Cele trei 
radieri au fost 
operate, în 
termenul legal,  de 
către persoanele 
desemnate din 
cadrul  Primăriei 
comunei 
Ștefănești, județul 
Vâlcea.  
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



9 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Lăcusteni 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - două radieri 
operate în ultimele 
30 de zile de 
Primăria comunei 
Lăcusteni, județul 
Vâlcea. Cele două 
radieri au fost 
operate, în 
termenul legal,  de 
către persoana 
desemnată din 
cadrul  Primăriei 
comunei Lăcusteni, 
județul Vâlcea.  
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



10 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Tetoiu 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 3 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. Toate radierile 
au fost operate de 
către persoana 
desemnată din 
cadrul  Primăriei 
comunei Tetoiu, 
județul Vâlcea 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 
români 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 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Prundeni 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat.  - 5 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile. Toate radierile 
au fost operate de 
către persoanele 
desemnate din 
cadrul  Primăriei 
comunei Prundeni, 
județul Vâlcea. Trei  
au fost operate cu 
respectarea 
termenului legal de 
24 de ore, prevăzut 
de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 
35/2008 iar două 
radieri au fost 
efectuate cu 
depășirea 
termenului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



12 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Sutești 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat. patru operări ca 
urmare a 
decesului, trei 
operări efectuate 
de persoanele 
desemnate, o 
radiere a fost 
efectuată cu 
depășirea 
termenului 
prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea 
nr. 35/2008, iar o 
radiere a fost 
efectuată de 
Primăria 
municipiului 
Drăgășani; 

1. 
Actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 
români 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. 



13 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Nicolae 
Bălcescu 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat. o radiere a fost 
efectuată de 
Primăria comunei 
Bascov și patru 
radieri au fost 
efectuate de către 
persoanele 
desemnate cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea 
nr. 35/2008; 

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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 

14 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Milcoiu 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat. două operări ca 
urmare a 
decesului, operări 
efectuate de către 
persoana 
desemnată cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea 
nr. 35/2008; 

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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 

15 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Valea Mare   

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat. efectuate trei 
operări ca urmare 
a decesului; 
radierile au fost 
efectuate de către 
persoanele 
desemnate cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea 
nr. 35/2008; 

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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



16 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Măciuca 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Efectuat. două operări ca 
urmare a 
decesului, operări 
efectuate de 
persoanele 
desemnate, cu 
respectarea 
termenului 
prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea 
nr. 35/2008; 

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. 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
AEP. 



17 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Logreşti 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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  ( 6 radieri 
efectuate în 
ultimele 30 de zile, 
din care 3 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 



18 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Licurici 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 

19 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Arcani 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 
Peştişani 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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  ( 5 radieri 
efectuate în 
ultimele 30 de zile, 
din care 2 peste 
termenul legal, 2 
radieri 
neefectuate)  ;          
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 



21 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Drăgoteşti 

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 

22 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Ciuperceni 

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 

23 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Godineşti 

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 



24 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Schela 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 

25 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Turcineşti 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 

26 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Dăneşti 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 



27 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Drăguţeşti 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Leleşti 

21.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare Control neefectuat     

29 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Comunei 
Stăneşti 

21.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare Control neefectuat     



30 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Dobroteasa 

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
05.04.-05.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  6(șase) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
4(patru) persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate 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 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 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Făgețelu   

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
05.04.-05.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  6(șase) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
5(cinci) persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(o) 
persoană radiată  
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;                                       



32 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Spineni  

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
28.04.-28.05.2015 
a  fost radiată din 
SIRE  1(o) persoană 
ca urmare  a 
decesului ,în  
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;                                       



33 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Tătulești 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
27.04.-27.05.2015 
nu se regăsesc în 
SIRE persoane 
radiate ca urmare 
a decesului;           
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;                                       



34 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Cungrea  

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
28.04.-28.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  3(trei) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului, astfel: 
2(două) persoane 
radiate de către 
persoane 
desemnate după 
termenul legal; 
1(o) persoană 
radiată  în 
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;                                       



35 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Poboru 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
28.04.-28.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  4(patru) 
persoane 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;                                       



36 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
orașului Balș  

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
25.04.-25.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  
16(șaisprezece) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
12(doisprezece) 
persoane radiate 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(o) 
persoană radiată  
după termenul 
legal; 3(trei) 
persoane radiate 
de către un alt 
U.A.T.;                   
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;                                       



37 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Bârza 

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
25.04.-25.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  3(trei) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
1(o) persoană 
radiată de către 
persoanele 
desemnate 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 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;                                       



38 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Bărăști  

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
27.04.-27.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  2(două) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:1(o)  
persoană radiată 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(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;                                       



39 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Optași-
Măgura  

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
27.04.-27.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  3(trei) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:1(o)  
persoană radiată 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(o) 
persoană radiată  
după termenul 
legal;1(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;                                       



40 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Valea Mare   

21.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
21.04.-21.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  2(două) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:1(o)  
persoană radiată 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(o) 
persoană radiată  
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;                                       



41 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
orașului 
Piatra-Olt   

21.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
21.04.-21.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  7(șapte) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:6(șase)  
persoane radiate 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(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;                                       



42 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Găvănești   

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
26.04.-26.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  7(șapte) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:3(trei)  
persoane radiate 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
legal;3(trei) 
persoane radiate 
de către 
persoanele 
desemnate după 
termenul legal;1(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;                                       



43 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Iancu Jianu  

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
26.04.-26.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  8(opt) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:7(șapte)  
persoane radiate 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(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;                                       



44 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Oboga 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
26.04.-26.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  3(trei) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , 
astfel:1(o)persoană 
radiată de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal; 
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;                                       



45 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Cîrlogani 

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare  Control efectuat 1.în perioada 
25.04.-25.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  6(șase) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
5(cinci) persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul legal;1(o) 
persoană radiată 
de către un alt 
U.A.T.;                   
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;                                       



46 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Urzica  

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare  Control efectuat 1.în perioada 
07.04.-07.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  7(șapte) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: o  
persoană radiată 
de către 
persoanele 
desemnate în 
termenul 
legal;6(șase) 
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 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;                                       



47 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Olt  Primăria 
comunei 
Vădăstrița   

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare  Control efectuat 1.în perioada 
07.04.-07.05.2015 
au  fost radiate din 
SIRE  5(cinci) 
persoane ca 
urmare  a 
decesului , astfel: 
3(trei)  persoane 
radiate de către 
persoanele 
desemnate 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 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;                                       



48 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Plenița 

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare. Efectuat.  - 10 radieri 
operate în ultimele 
30 de zile, dintre 
care 9 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



49 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Unirea 

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare. Efectuat.  - 12 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. 

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



50 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Caraula 

05.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, dintre care 6 
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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



51 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Vela 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 4 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



52 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Terpezița 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, dintre care 1 
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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



53 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Sălcuța 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 1 radiere operată 
în ultimele 30 de 
zile, cu depășirea 
termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



54 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Goicea 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 4 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



55 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Cârna 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 2 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, ambele cu 
depășirea 
termenului de 24 
de ore, prevăzut de 
art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, 
radierile fiind 
operate în ziua 
controlului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



56 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Bistreț 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 14 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



57 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Șimnicu de 
Sus 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri 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; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

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

58 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Goiești 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, dintre care 4 
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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 



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



59 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Melinești 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 13 radieri 
operate în ultimele 
30 de zile, dintre 
care 7 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



60 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Măceșu de 
Sus 

13.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 7 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, dintre care 5 
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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



61 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Măceșu de 
Jos 

13.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



62 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Gighera 

13.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 6 radieri operate 
în ultimele 30 de 
zile, dintre care 3 
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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



63 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Brădești 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 3 radieri 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; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

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

64 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Almăj 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - nu au fost 
operate radieri în 
ultimele 30 zile, 
întrucât nu s-au 
înregistrat 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 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 

65 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Coțofenii 
din Față 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare. Efectuat.  - nu au fost 
operate radieri în 
ultimele 30 zile, 
întrucât nu s-au 
înregistrat 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 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



66 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Seaca de 
Câmp 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 1 radiere operată 
în ultimele 30 de 
zile,  cu 
respectarea 
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. 

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

67 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Desa 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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, 
radierile fiind 
operate în ziua 
controlului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 



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



68 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Poiana 
Mare 

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 14 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



69 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Cernătești 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



70 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Secu 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 3 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



71 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
Comunei 
Argetoaia 

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare. Efectuat.  - 5 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. 

 - se va 
respecta cu 
strictețe 
termenul de 
24 de ore 
pentru 
radierea 
alegătorilor 
din Registrul 
Electoral, 
conform 
prevederilor 
art. 23, alin. 
(2) din Legea 
nr. 35/2008, 
în caz de 
nerespectare 
urmând a fi 
aplicate 
sancțiunile 
prevăzute de 
art. 51 in 
aceeași Lege; 
- se vor preda 
spre topire 
exemplarele 
anterioare ale 
LEP, conform 
art. 70, alin. 
(5) din Legea 
nr. 370/2004. 



72 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
Comunei 
Balta 

27.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



73 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți  Primăria 
orașului 
Baia de 
Aramă 

05.05.5015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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



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



74 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
Comunei 
Dumbrava 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



75 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Breznița 
Motru 

07.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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



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



76 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Șișești 

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare Efectuat Nu au fost 
constatate 
deficiențe. 

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



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

77 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Ilovăț                          

12.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Reprogramare Neefectuat.     

78 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți  Primăria 
comunei 
Husnicioara 

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare Neefectuat.     



79 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Stângăceaua        

14.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



80 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Bălăcița          

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



81 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Bîcleș        

25.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



82 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Godeanu          

22.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 



83 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Podeni        

26.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 

84 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Pătulele         

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

Programare Neefectuat.     



85 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
orașului   
Vînju Mare      

28.05.2015 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
05.05.2015 în Comuna Alunu. 

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. 

86 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

                

87 Filiala Sud-
Vest 
Oltenia 

                

 


