
Filiala Bucureşti-Ilfov (Municipiul Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa)                                                                      Anexa nr. 8 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Giurgiu 

 
Consiliul Judeţean 

Instituţia Prefectului 
Inspectoratul Şcolar 

- organizarea unui simpozion în vederea stimulării prezenţei la vot 
a tinerilor care îşi vor exercita acest drept constituţional pentru 
prima dată în anul 2012. 

 
 
Nu a fost cazul 

 
 
Nu a fost cazul 

2. 
 

Călăraşi Instituţia Prefectului 
Călăraşi 

- prezentarea concluziilor rezultate în urma acţiunilor de control şi 
îndrumare electorală efectuate în cadrul administraţiei publice 
locale situate pe raza judeţului Călăraşi, în anul 2010; 
- informarea şi solicitarea sprijinului conducerii Instituţiei 
Prefectului, în vederea organizării în municipiul Călăraşi, a unei 
acţiuni, sub denumirea  ,,Primul Vot” , destinată tinerilor care vor 
vota pentru prima dată  la alegerile din anul 2012 
- abordarea problemelor organizatorice şi de mobilizare a 
conducerii Inspectoratului Şcolar Călăraşi, cât şi a destinatarilor 
ţintă din cadrul unităţilor de învăţământ 

 
 
 
 
 
 
Nu a fost cazul 

 
 
 
 
 
 
Nu a fost cazul 

3. Ialomiţa Primăria comunei 
Sineşti 

 
Data controlului  

07/03 
 
Data ultimului control 

efectuat* 
19/07/2010 

 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

- verificarea modului de păstrare a listelor electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către 
persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către 
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale permanente, conform prevederilor 
art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

 
Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

4. Ialomiţa 
 
 

Primăria comunei 
Drăgoeşti 

 
Data controlului  

07/03 
Data ultimului control 

efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
27/10/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

5. Călăraşi Primăria comunei 
Dragoş Vodă 

 
Data controlului  

22/03 
 
Data ultimului control 

efectuat* 
27/04/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Transmiterea 
proceselor verbale de 
predare-primire a 
copiilor listelor 
electorale permanente 
către preşedinţii 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare , la 
sediul instituţiei 
noastre până la data de 
23.04.2010. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

6. Călăraşi Primăria comunei 
Vâlcelele 

 
Data controlului  

22/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
27/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
7. Ilfov Primăria  comunei 

Afumaţi 
 

Data controlului  
15/03 

Data ultimului control 
efectuat* 

15/02/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control)  

S-a stabilit trasmiterea 
prin fax către, Filiala 
Bucureşti Ilfov, a 
adresei de înaintare a 
exemplarului II al listei 
electorale permanente 
către judecătoria Buftea 
în termen de 10 zile 
precum şi a proceselor 
verbale de predare 
primire a copiilor 
listelor electorale 
permanente către 
preşedinţii secţiilor de 
votare. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

8. Ilfov Primăria oraşului 
Voluntari 

 
Data controlului  

15/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
10/02/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Aranjarea materialelor 
de logistică electorală 
pe categorii de 
folosinţă, până la data 
de 15.03.2010. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 
 
 

 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

9. Ilfov Primăria comunei 
Chitila 

 
Data controlului  

17/03 
Data ultimului control 

efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de la 
normele legale. 
 

Nu a fost cazul 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
07/04/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

S-a stabilit transmiterea 
prin fax către, Filiala 
Bucureşti Ilfov, în 
termen de 10 zile, a 
adresei de înaintare a 
exemplarului II al listei 
electorale permanente 
către judecătoria 
Buftea, precum şi a 
procesului verbal de 
predare primire a 
copiilor listelor 
electorale permanente 
pentru turul I al 
alegerilor prezidenţiale. 

10. Ilfov Primăria  oraşului 
Buftea 

 
Data controlului  

17/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
18/02/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

11. Giurgiu Primăria comunei 
Oinacu 

 
Data controlului  

21/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
09/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale  

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

12. Giurgiu Primăria comunei 
Daia 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 
 

Persoanele decedate cu 
domiciliul pe raza comunei, 
care au fost radiate din 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
Data controlului  

21/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
29/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

S-a stabilit transmiterea 
prin fax către Filiala 
Regională Bucureşti 
Ilfov, în termen de 7 
zile, a procesului-
verbal de predare 
primire a copiilor 
listelor electorale 
permanente transmis de 
către B.J.A.B.D.E.P.  
Giurgiu pentru turul I 
al alegerilor 
prezidenţiale şi pentru 
Referendumul din data 
de 22 noiembrie 2009. 

 listele electorale 
permanente, nu au fost 
comunicate  
 

arondată. 
 

13. Ialomiţa 
 

Primăria comunei 
Moviliţa 

 
Data controlului  

23/03 
 

Data ultimului control 
efectuat* 

23/06/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
14. Ialomiţa 

 
Primăria comunei 

Roşiori 
 

Data controlului  
23/03 

 
Data ultimului control 

efectuat* 
27/10/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 

 
 
 
 

 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

15. Giurgiu 
 
 
 

Primăria comunei 
Frăteşti 

 
Data controlului  

28/03 
 

Data ultimului control 
efectuat* 

09/06/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

16. Giurgiu 
 

Primăria comunei 
Slobozia 

 
Data controlului  

28/03 
 

Data ultimului control 
efectuat* 

27/05/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 
 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

17. Ialomiţa 
 

 Primăria oraşului 
Fierbinţi Târg  

 

 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu 
erau actualizate. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 
Transmiterea modificărilor 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
Data controlului  

30/03 
 

Data ultimului control 
efectuat* 

19/07/2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

 operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

18. Ialomiţa 
 

Primăria comunei 
Dridu 

 
Data controlului  

30/03 
Data ultimului control 

efectuat* 
22/06/2010 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri 
de la normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3; 
 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de la 
normele legale. 
 

Nu a fost cazul 

 


