
Filiala Sud-Vest Oltenia 

 

Nr. 
Crt. 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vâlcea Primăria 
comunei 
Lăpușata 

Data 
controlului   

19/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

01/06/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

-  înscrierea, 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; 

- neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în 

Registrul electoral sau în listele electorale 

permanente la termenele stabilite potrivit 

prezentei legi; 

- efectuarea de operaţiuni în Registrul 

electoral sau în listele electorale permanente 

de către persoane neautorizate; 

- necomunicarea către Autoritatea Electorală 

Permanentă a modificărilor operate în lista 

electorală permanentă; 

- nerespectarea deciziilor şi hotărârilor 

birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea 

hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente 

- în aplicația Registrului 

Electoral  se regăsesc un 

număr de 7 operări ca 

urmare a decesului, aceste 

au fost operate de către 

persoana desemnată, din 

care una peste termenul 

de 24 de ore, încălcându-

se astfel prevederile art. 

23, alin. 2 din Legea 

35/2008 cu modificările și 

completările ulterioare. 

- domnul Mega Aurel, 

secretarul comunei a 

fost sancționat cu 

avertisment verbal 

pentru fapta prevăzută 

la art. 50 alin. a^2 din 

Legea 35/2008 cu 

modificările şi 

completările ulterioare. 

 



- 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 speciale, și 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.); 

- realizarea la termen şi în condiţii 

corespunzătoare a sarcinilor ce revin 

primarilor în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 

principalele probleme întâmpinate în 

organizarea şi desfăşurarea consultărilor 



electorale anterioare. 

2. Vâlcea Primăria 
comunei 
Roiești 

Data 
controlului   

19/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

21/06/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  -  în aplicația Registrului 

Electoral  se regăsesc un 

număr de  7 operări ca 

urmare a decesului, din 

care una a fost efectuată 

de D.E.P.A.B.D. și șase de 

persoanele desemnate, 

din care cinci nu au fost 

efectuate în termen de 24 

de ore, încălcându-se 

astfel prevederile art. 23, 

alin. 2 din Legea 35/2008. 

 - domnul Bărbulescu 

Nicolae Emil, secretarul 

comunei a fost 

sancționată cu 

avertisment prin proces 

verbal Seria A Nr. 

0000575 din 

19.08.2014  pentru 

fapta prevăzută la art. 

50 alin. a^2 din Legea 

35/2008 cu modificările 

şi completările 

ulterioare. 

3 Vâlcea Primăria 
comunei 
Fîrtățești 

 
Data 

controlului   
20/08/2014 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în aplicația Registrului 

Electoral  se regăsesc un 

număr de  10 operări ca 

urmare a decesului, radieri 

efectuate de persoana 

desemnată, din care trei 

nu au fost efectuate în 

termen de 24 de ore, 

- doamna Dinu 

Georgeta, secretarul 

comunei a fost 

sancționată cu 

avertisment prin proces 

verbal Seria A Nr. 

0000576 din 

20.08.2014  pentru 



 
12/02/2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin. 2 

din Legea 35/2008. 

fapta prevăzută la art. 

50 alin. a^2 din Legea 

35/2008. 

 

4. 

 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Măciuca 

 
Data 

controlului   

20/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

12/02/2013 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

5.      Vâlcea   Primăria 
comunei 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în aplicația Registrului - domnul Alexie 



Mateești 

Data 
controlului   

21/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

29/09/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Electoral se regăsesc un 

număr de 13 operări ca 

urmare a decesului, radieri 

efectuate de persoana 

desemnată, din care 12 

peste termenul de 24 de 

ore prevăzut de art. 23, 

alin. 2 din Legea 35/2008 

cu modificările și 

completările ulterioare. 

Valentin, primarul 

comunei a fost 

sancționat cu 

avertisment verbal, 

pentru fapta prevăzută 

la art. 50 alin. a^2 din 

Legea 35/2008 cu 

modificările şi 

completările ulterioare. 

 

6. Vâlcea Primăria 
comunei 
Stroești 

Data 
controlului   

21/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

22/01/2013 

MĂSURI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

7. Gorj Primăria 
municipiului 

Tg. Jiu 

Data 
controlului   

25/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

25/09/2013 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 

controlului. 

8. Gorj Primăria 
comunei 
Prigoria 

Data 
controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 

controlului. 



25/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

24/10/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

9. Olt Primăria 
comunei 

Ghimpețeni 

Data 
controlului   

26/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

07/06/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 



 Nu a fost cazul 

10.  Olt Primăria 
comunei 

Tufeni 

Data 
controlului   

26/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

08/06/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a foat cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 

11.  Mehedinți Primăria 
municipiului 

Orșova 

Data 
controlului   

24/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



CONTROL 

10/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

12. Mehedinți Primăria 
comunei 
Dubova 

Data 
controlului   

24/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

17/05/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

13. Vâlcea Primăria Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi  Reprogramarea 



orașului Brezoi 

Data 
controlului   

28/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

26/09/2013 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

control nu a fost realizată. controlului. 

14. Vâlcea Primăria 
orașului 

Călimănești 

Data 
controlului   

28/08/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

26/09/2013 

MĂSURI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 

controlului. 



DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

 


