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Filiala Sud Vest Oltenia 
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vâlcea Primăria oraşului 
Brezoi 

 
 

Data controlului   
04/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
03/02/2010 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

- verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente şi a registrelor cuprinzând 
listelor electorale complementare; 
- 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 
complementare, 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 şi a listei electorale 
complementare existente la primărie; 
- 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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electorale permanente, conform 
prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Vâlcea S.P.C.L.E.P. 
Brezoi 

 
Data controlului   

04/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
03/02/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
--- 

- sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente;    
- verificarea efectuării de comunicări către 
primari, cu privire la persoanele care au 
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat 
domiciliul sau care au decedat; 
- întocmirea şi eliberarea cărţilor de 
alegător, în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea 
legislaţiei electorale 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

3 Vâlcea Primăria comunei 
Malaia 

 
Data controlului   

04/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
21/09/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
           -- 

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

4. 
 

Vâlcea Primăria comunei 
Goleşti 

 
Data controlului   

14/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

- verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele 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 

  Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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08/12/2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
            -- 

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. 

5 Vâlcea Primăria comunei 
Galicea 

 
Data controlului   

11/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
29/09/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
          -- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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6 Olt Primăria comunei 
Verguleasa 

 
Data controlului   

11/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
25/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
           -- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

7. Olt   Primăria 
comunei Cungrea 

 
Data controlului   

11/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
25/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
   Avertisment 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

8. Olt   Primăria 
comunei 

Dobroteasa   
 

Data controlului   
12/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
18/05/2010 

 
MĂSURI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Avertisment 

9. Olt     Primăria 
comunei 

Vultureşti 
 

Data controlului   
12/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
18/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Avertisment 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

10. Olt     Primăria 
comunei 

Vitomireşti 
 

Data controlului   
13/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
18/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

11. Olt     Primăria 
comunei 

Sîmbureşti 
 

Data controlului   
13/09/2012 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
18/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

12. Dolj     Primăria 
comunei Carpen 

 
Data controlului   

19/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
18/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Acţiunea de îndrumare şi control la 
Primăria Carpen nu a fost realizată 
deoarece domnul primar şi domnul 
secretar nu erau în sediul primăriei. 

Reprogramare control. 

13. Dolj     Primăria 
comunei Verbiţa 

 
Data controlului   

19/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
22/04/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Amendă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

14. Dolj     Primăria 
comunei Greceşti 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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Data controlului   
20/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
20/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

15. Dolj     Primăria 
comunei 

Cernăteşti 
 

Data controlului   
20/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/05/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

16. Dolj     Primăria 
comunei Podari 

 
Data controlului   

20/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Acţiunea de îndrumare şi control la 
Primăria Podari nu a fost realizată 
deoarece personalul Filialei a 
participat la instruirea primarilor şi 
secretarilor din judeţele arondate.. 

Reprogramare control. 
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Nu a fost cazul 

17. Dolj     Primăria 
comunei Ţuglui 

 
Data controlului   

20/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Acţiunea de îndrumare şi control la 
Primăria Podari nu a fost realizată 
deoarece personalul Filialei a 
participat la instruirea primarilor şi 
secretarilor din judeţele arondate.. 

Reprogramare control. 

18. Gorj     Primăria 
comunei 

Bustuchin 
 

Data controlului   
27/09/2012 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

19. Gorj Primăria comunei 
Albeni 

 
Data controlului   

27/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

20. Gorj Primăria comunei 
Bengeşti Ciocadia 

 
Data controlului   

26/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 

21. Gorj Primăria comunei 
Săcelu 

 
Data controlului   

26/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

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

22. Mehedinţi Primăria comunei 
Ilovăţ 

 
Data controlului   

25/09/2012 
 

DATA 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Acţiunea de îndrumare şi control la 
Primăria Ilovăţ nu a fost realizată 
deoarece domnul primar Andronie 
Gheorghe nu era în sediul primăriei. 
La nivelul primăriei nu exista 
persoană desemnată să facă 
operaţiuni în listele electorale 

Reprogramarea controlului 
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ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

permanente. Documentele solicitate 
nu au fost puse la dispoziţie. 

23. Mehedinţi Primăria comunei 
Siseşti 

 
Data controlului   

25/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
23/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Nu au fost constatate deficienţe Nu a fost cazul. 
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          Instituţii controlate în afara programului 
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Dolj Instituţia 
Prefectului Dolj 

 
Data controlului   

21/09/2012 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

 
03/04/2012 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

- organizarea instruirii primarilor şi a 
secretarilor comunelor, oraşelor şi 
municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin 
în vederea organizări şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor; 
- numerotarea secţiilor de votare şi aducerea 
la cunoştinţă publică a delimitării şi 
numerotării secţiilor de votare, precum şi a 
locului unde se desfăşoară votarea; 
- imprimarea buletinelor de vot ţi a timbrelor 
autocolante, confecţionarea ştampilelor 
utilizate la alegeri; 
-  întocmirea listei juriştilor precum şi a listei 
persoanelor care se bucură de prestigiu, 
pentru situaţia în care magistraţii sau alţi 
jurişti sunt insuficienţi din care vor fi 
desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 
locţiitorii acestora; 
- realizarea la termen şi în condiţii 
corespunzătoare a sarcinilor ce revin 
prefecţilor în organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, potrivit Programului calendaristic 
adoptat; 
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor 
adoptate de A.E.P. în domeniul electoral. 
 

  Nu au fost constatate deficienţe. Nu a fost cazul. 

 
 
 


