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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Ialomiţa Primăria oraşului   

Amara 
 

DATA CONTROLULUI  
01.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
25.10.2010 

 
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. 
 

2. 
 

Ialomiţa Primăria comunei 
Ciochina 

 
DATA CONTROLULUI 

01.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

03.11.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Transmiterea prin fax a 
documetelor care la data 
controlului nu au putut fi 
prezentate: listele 
electorale permanente, 
procesul - verbal de 
predare primire a 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
copiilor listelor 
electorale permanente 
transmise de către 
B.J.A.B.D.E.P.  Ialomiţa 
pentru turul II al 
alegerilor prezidenţiale 
şi pentru Referendumul 
din data de 22 noiembrie 
2009. Avertisment. 

3. Călăraşi Primăria oraşului        
Lehliu Gară  

 
 

DATA CONTROLULUI  
22.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
23.11.2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

4. Călăraşi Primăria comunei        
Alexandru Odobescu 

 
DATA CONTROLULUI  

05.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

28.04.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 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 
5. Călăraşi     Primăria comunei 

Fundeni  
 

DATA CONTROLULUI  
28.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
20.09.2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

  
Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 
la normele legale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 

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 
Sohatu 

 
DATA CONTROLULUI  

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

18.08.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
La data controlului nu au 
putut fi prezentate listele 
electorale permanente. 
Avertisment. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului nu a putut fi 
prezentat procesul verbal de la 
B.J.A.B.D.E.P. Călăraşi al listelor 
electorale permanente, neputând 
fi identificate listele electorale 
permanente. 
 

Solicitarea unei copii a 
procesului verbal de 
predare-primire al listelor 
electorale permanente de la 
B.J.A.B.D.E.P. Călăraşi. 
 

7. Ialomiţa Primăria  comunei 
Făcăeni 

 
DATA CONTROLULUI  

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

29.10.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

  
Nu au fost constatate 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 

 

La data controlului nu au putut fi 
prezentate listele electorale 
permanente sub motiv ca acestea 
sunt închise în biroul primarului 
iar acesta nu se afla în localitate la 
momentul respectiv. 
 

Transmiterea prin fax, la 
sediul instituţiei noastre a 
procesului verbal de la 
B.J.A.B.D.E.P. Călăraşi al 
listelor electorale 
permanente, prima şi ultima 
pagina de pe exemplarul 
original al listei electorale 
permanente, precum şi 
adresa de înaintare a 
exemplarului II al listei 
electorale către judecătoria 
competenta teritorial. 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
deficienţe sau abateri de 
la normele legale. 

8. Ialomiţa Primăria comunei 
Vlădeni 

 
DATA CONTROLULUI  

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

29.10.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

 
 
 
 
 
 
Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 
 
 

 
 
 

 
La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

9. Ialomiţa    Primăria comunei  
Giurgeni  

 
DATA CONTROLULUI  

13.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

28.10.2009 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

10. Ialomiţa Primăria  comunei 
Mihail Kogălniceanu 

 
DATA CONTROLULUI  

13.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

28.10.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Pentru deficienţele 
constatate s-a dat un 
termen de soluţionare de 
10 zile de la data 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nu a fost cazul 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
controlului. 

11. Ialomiţa Primăria comunei 
Scânteia  

 
DATA CONTROLULUI  

13.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

11.11.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

 
12. 

Ialomiţa Primăria comunei 
Valea Ciorii  

 
DATA CONTROLULUI  

13.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

11.11.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Pentru deficienţele 
constatate s-a dat un 
termen de soluţionare de 
10 zile de la data 
controlului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 

 
 
 
 
 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată 

13. Călăraşi Primăria comunei 
Gurbănesti  

 
DATA CONTROLULUI  

22.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

11.10.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

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 
deficienţe sau abateri de 
la normele legale. 

14. Călăraşi Primăria comunei  
Sărulesti  

 
DATA CONTROLULUI  

22.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

23.11.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

15. Călăraşi Primăria comunei 
Ciocăneşti  

 
DATA CONTROLULUI  

20.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

14.10.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

16. Călăraşi Primăria comunei 
Grădiştea  

 
Data controlului  

20.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

02.12.2010 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
17. Călăraşi Primăria comunei  

Dorobanţu  
 

DATA CONTROLULUI  
20.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
28.09.2010      

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea prin fax, la 
sediul instituţiei noastre a 
dispoziţiei primarului 
privind locurile speciale 
de afişaj electoral. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

18. Călăraşi Primăria comunei 
Ulmu  

 
DATA CONTROLULUI  

20.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

18.11.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

19. Ialomiţa Primăria oraşului 
Urziceni  

 
DATA CONTROLULUI  

19.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13.07.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza oraşului, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
la normele legale. 

20. Ialomiţa Primăria comunei 
Bărbuleşti  

 
DATA CONTROLULUI  

19.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13.07.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

21. Ialomiţa Primăria oraşului       
Feteşti 

 
Data controlului  

27.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

21.04.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Transmiterea 
documentelor  care nu au 
putut fi prezentate la data 
controlului, prin fax, la 
sediul instituţiei noastre, 
în termen de 5 zile. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

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

Nu a fost cazul 
 

22. Ialomiţa Primăria comunei 
Movila  

 
DATA CONTROLULUI  

27.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

21.04.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(la ultimul control) 

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

23. Ialomiţa Primăria comunei 
Platoneşti  

 
DATA CONTROLULUI  

28.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

06/01/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

24. Ialomiţa Primăria comunei 
Ciulniţa  

 
DATA CONTROLULUI  

27.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

29.10.2009 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Persoanele decedate cu domiciliul 
pe raza comunei, care au fost 
radiate din listele electorale 
permanente nu au fost comunicate 
către judecătoria 
competentă teritorial. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la judecătoria 
arondată. 
 

25. Călăraşi Primăria comunei 
Frumuşani  

 
DATA CONTROLULUI  

28.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

16.06.2010 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

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 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

26. Călăraşi Primăria comunei 
Plătăreşti  

 
DATA CONTROLULUI  

28.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

18.08.2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 
 

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

 
 


