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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GIURGIU 

- extras - 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 25-29 ianuarie 2016   

s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Giurgiu 

pentru anul 2015. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 

echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 

Județeană Giurgiu au totalizat 64.257,58 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 56.783,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.474,58 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 26.409,53 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 11 FEBRUARIE 2016 

NR. 2186 

 

 

 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI 

- extras - 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 25-29 ianuarie 2016   

s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Sectorului 3 

București pentru anul 2015. 
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Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 

echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 

Sectorului 3 București au totalizat 83.010,77 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor 

de partid în sumă de 38.371,00 lei, din donații în sumă de 35.727,65 lei şi din alte surse de 

venit în sumă de 8.912,12 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 71.596,06 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2016 

NR. 3139 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 

- extras - 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu Planul de control pe anul 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 25-28 ianuarie 2016   

s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Sectorului 5 

București pentru anul 2015. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 

echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 

Sectorului 5 București au totalizat 201.400,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor 

de partid în sumă de 10.400,00 lei şi din donații în sumă de 191.000,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 30.123,59 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2016 

NR. 3140 

 


