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

  Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Giurgiu Primăria municipiului 

Giurgiu 

 

Data controlului 

02/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

01/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

- urmărirea modului de respectare, de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul electoral a deciziilor şi 
hotărârilor birourilor electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor 
Autorităţii Electorale Permanente; 

- monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice 
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în 
materie electorală; 

- urmărirea modului de întocmire, a listelor electorale permanente, 
speciale, complementare (după caz) şi a copiilor acestora utilizate la 
alegerile respective; 

- verificarea modului de păstrare a listelor electorale şi a modului de 
actualizare a acestora; 

- autorizarea persoanei care efectuează operațiuni de modificare în 
listele electorale permanente; 

- verificarea semnării listelor electorale permanente, a listelor 
electorale de către persoanele abilitate; 

- verificarea predării de către primari la judecătorii a câte unui 
exemplar din listele electorale; 

- monitorizarea modului în care primarii asigură condiţiile necesare 
pentru consultarea şi verificarea de către cetăţeni a înscrierii în listele 
electorale precum şi a modului de soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele electorale; 

- monitorizarea modului de întocmire şi actualizare, de către primar şi 
şefii celorlalte instituţii implicate în  actualizarea la termenul prevăzut 
de lege a listelor electorale; 

- verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale 
folosite la consultările electorale anterioare şi stadiul procurării 
logisticii electorale necesare pentru desfăşurarea alegerilor; 

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

 

Nu a fost cazul 
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- verificarea modului în care structurile teritoriale ale CNEADEP au 
sprijinit primarii la delimitarea secţiilor de votare; 

- verificarea modului în care structurile teritoriale ale CNEADEP, 
primarii şi secretarii localităţilor au asigurat datele şi informaţiile 
necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor privind 
numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi 
numerotării secţiilor de votare. 

- verificarea gradului de respectare a termenelor prevăzute în 
calendarul electoral. 

2. 

 

Giurgiu Primăria comunei 

Oinacu 

 

Data controlului 

02/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

21/03/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul 
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3. Giurgiu Primăria comunei        
Gostinu 

 

Data controlului 

02/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

05/10/2010 

 
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; 

 
 
 
 

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

 

Nu a fost cazul 

 

4. Giurgiu Primăria comunei        
Putineiu 

 

Data controlului 

04/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

01/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; Nu au fost constatate deficienţe 
sau abateri de la normele 
legale. 

 

Nu a fost cazul 
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deficienţe sau abateri de 
la normele legale. 

5. Giurgiu Primăria comunei 

Gogoşari 

 

Data controlului 

03/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

01/11/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

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

 

Avertisment. 

Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a listelor 
electorale permanente. 
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judecătoria arondată. 

6. Giurgiu Primăria comunei 

Stăneşti 

 

Data controlului 

04/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

01/11/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

 

Nu a fost cazul 
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7. Giurgiu S.P.C.L.E.P. Giurgiu 

 

02.04.2012 

- informare privind 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; 

- evidența comunicărilor privind persoanele cuprinse în listele 
electorale permanente; 

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor 
de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 

- evidența cărților de alegător și a duplicatelor eliberate: 

- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorală Permanentă; 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

 

8. Giurgiu Primăria comunei 

Mihai Bravu 

 

Data controlului 

03/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

08/12/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nu a fost cazul 
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Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

9. Giurgiu Primăria comunei 

Comana 

 

Data controlului 

03/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

08/12/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

 

Nu a fost cazul 

 

10. Ialomiţa Primăria  municipiului 

Slobozia 

 

Data controlului 

10/04 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

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

 

Nu a fost cazul 
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Data ultimului control 
efectuat* 

03/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

 

 

 

 

 

11. Ialomiţa Primăria comunei 

Cosâmbeşti 

 

Data controlului 

09/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

12/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

 

 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul 
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12. 

Ialomiţa Primăria comunei 

Mărculeşti 

 

Data controlului 

09/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

12/05/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nu a fost cazul 

 

13. Ialomiţa Primăria comunei 

Gheorghe Lazăr 

 

Data controlului 

09/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

26/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

 

Nu a fost cazul 
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deficienţe sau abateri de 
la normele legale. 

14. Ialomiţa Primăria comunei 

Scînteia 

 

Data controlului 

10/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

13/09/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nu a fost cazul 

 

15. Ialomiţa Primăria comunei 

Valea Ciorii 

 

Data controlului 

09/04 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

La data controlului nu au putut 
fi prezentate listele electorale 
complementare. 

 

Amenda. 

Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a listelor 
electorale 
complementare. 
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Data ultimului control 
efectuat* 

13/09/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

 

 

 

 

 

16. Ialomiţa Primăria comunei 

Perieţi 

 

Data controlului 

10/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

28/04/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data controlului nu au putut 
fi prezentate listele electorale 
complementare. 

Listele electorale permanente 
nu erau actualizate. 

 

Amenda. 

Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a listelor 
electorale 
complementare. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele 
electorale permanente la 
judecătoria arondată. 

 



  Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

judecătoria arondată.  

17. Ialomiţa Primăria comunei 

Andrăşeşti 

 

Data controlului 

11/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

11/04/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 
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18. Ialomiţa Primăria comunei 

Ciochina 

 

Data controlului 

11/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

01/09/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nu a fost cazul 

 

19. Călăraşi Primăria comunei 

Perişoru 

 

Data controlului 

25/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

26/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 

 

 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 
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permanente la 
judecătoria arondată. 

20. Călăraşi Primăria comunei 

Ştefan cel Mare 

 

Data controlului 

23/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

26/05/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 

 

21. Ialomiţa Primăria oraşului       
Feteşti 

 

Data controlului 

23/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 
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27/09/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

22. Călăraşi Primăria comunei 

Grădiştea 

 

Data controlului 

24/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

20/09/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

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. 

Amenda 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele 
electorale permanente la 
judecătoria arondată. 

 

23. Călăraşi Primăria comunei 

Ciocăneşti 

 

Data controlului 

 

 

 

 

La data controlului listele 
electorale permanente nu erau 
actualizate. 

 

Avertisment si amenda. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea modificărilor 
operate în listele 
electorale permanente la 
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24/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

20/09/2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

judecătoria arondată. 

 

24. Călăraşi Primăria comunei 

Dorobanţu 

 

Data controlului 

24/04 

Data ultimului control 
efectuat* 

20.09.2011 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 

 

25. Călăraşi Primăria oraşului  La data controlului nu au putut Amenda. 
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Lehliu-Gară 

 

Data controlului 

25/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

22.09.2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
Actualizarea listelor 

electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

fi prezentate listele electorale 
complementare. 

 

Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a listelor 
electorale 
complementare. 

 

26. Călăraşi Primăria comunei 

Lehliu 

 

Data controlului 

25/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu au fost constatate deficienţe 
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16/05/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Nu au fost constatate 
deficienţe sau abateri de 

la normele legale. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

sau abateri de la normele 
legale. 

 

Nu a fost cazul 

 

 Călăraşi Primăria comunei 

Ileana 

 

Data controlului 

25/04 

 

Data ultimului control 
efectuat* 

12/12/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Transmiterea 
modificărilor operate în 

listele electorale 
permanente la 

judecătoria arondată. 

Avertisment – păstrarea 
listelor electorale 

 

 

 

 

 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul 
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permanente în condiţii 
corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii: 

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Ialomiţa Oficiul Roman pentru 
Imigrări Ialomiţa 

 

 

 

        Data deplasării 

01.03.2011 

 

 

 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale complementare, 
în conformitate cu prevederile legale; 

 - lista localităţilor care au liste electorale complementare; 

- data la care se face comunicarea listelor electorale complementare; 

- efectuarea comunicării listelor electorale complementare către toate 
primăriile; 

- cereri de înscriere în listele electorale complementare; 

- operarea radierilor din listele electorale complementare şi efectuarea 
comunicărilor către primării;  

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 
10.06.2012. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

2. Călăraşi Oficiul Roman pentru 
Imigrări Călăraşi  

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale complementare, 
în conformitate cu prevederile legale; 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 



 

 

Data deplasării 

01.03.2011 

 

 

 

 - lista localităţilor care au liste electorale complementare; 

- data la care se face comunicarea listelor electorale complementare; 

- efectuarea comunicării listelor electorale complementare către toate 
primăriile; 

- cereri de înscriere în listele electorale complementare; 

- operarea radierilor din listele electorale complementare şi efectuarea 
comunicărilor către primării;  

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 
10.06.2012. 

3. Ialomiţa Instituţia Prefectului 
Ialomiţa 

 

Data deplasării 

 09.04.2012 

-   organizarea activităţilor de instruire, organizate la nivelul judeţelor 
din raza de competenţă a filialei, a prefecţilor, a funcţionarilor publici 
cu atribuţii în materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor; 

-  monitorizarea modului în care prefecţii au:  numerotat secţiile de 
votare; au transmis la Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea 
şi numerotarea fiecărei secţii de votare; au adus la cunoştinţă publică 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele prevăzute 
de lege. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

4. Ialomiţa Centrul pentru 
Administrarea Bazelor 

de Date 
privind Evidenţa 

Persoanelor Ialomiţa 

Data deplasării 

09.04.2012 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente, în 
conformitate cu prevederile legale; 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 
10.06.2012. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

5. Călăraşi Instituţia Prefectului  
Călăraşi 

 

-   organizarea activităţilor de instruire, organizate la nivelul judeţelor 
din raza de competenţă a filialei, a prefecţilor, a funcţionarilor publici 
cu atribuţii în materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor; 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 



Data deplasării 

10.04.2012 

-  monitorizarea modului în care prefecţii au:  numerotat secţiile de 
votare; au transmis la Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea 
şi numerotarea fiecărei secţii de votare; au adus la cunoştinţă publică 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele prevăzute 
de lege. 

6. Călăraşi Centrul pentru 
Administrarea Bazelor 

de Date 
privind Evidenţa 

Persoanelor Călăraşi 
 

Data deplasării 

10.04.2012 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente, în 
conformitate cu prevederile legale; 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 
10.06.2012. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

7. Ilfov Instituţia Prefectului  
Ilfov 

 

Data deplasării 

12.04.2012 

-   organizarea activităţilor de instruire, organizate la nivelul judeţelor 
din raza de competenţă a filialei, a prefecţilor, a funcţionarilor publici 
cu atribuţii în materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor; 

-  monitorizarea modului în care prefecţii au:  numerotat secţiile de 
votare; au transmis la Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea 
şi numerotarea fiecărei secţii de votare; au adus la cunoştinţă publică 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele prevăzute 
de lege. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

8. Ialomiţa S.P.C.L.E.P. Feteşti 

 

Data deplasării 

23.04.2012 

- informare privind 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; 

- evidența comunicărilor privind persoanele cuprinse în listele 
electorale permanente; 

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor 
de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 

- evidența cărților de alegător și a duplicatelor eliberate: 

- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor adoptate de Autoritatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Electorală Permanentă; 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

 

Nu a fost cazul. 

Nu a fost cazul. 

 

9. Ialomiţa Judecătoria Feteşti 

 

Data deplasării 

23.04.2012 

- existenta unui exemplar original al listelor electorale permanente ce 
cuprind alegatorii din unităţile administrativ-teritoriale arondate 
judecătoriei; 

- condiţiile de păstrare ale listelor electorale; 

- comunicarea către primarii a persoanelor care si-au pierdut 
drepturile electorale; 

- existenta comunicărilor transmise de primarii, privind modificările 
operate in listele electorale; 

- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorală Permanentă; 

- discuţii de natura tehnica si organizatorica privind predarea spre 
topire a listelor electorale permanente si a celorlalte materiale 
utilizate in procesul electoral; 

- informare asupra colaborării dintre judecătorie si celelalte instituţii 
implicate in procesul electoral. 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul. 

 

 

 

 

Nu a fost cazul. 

 

10. Bucureşti Instituţia Prefectului 
Bucureşti 

 

Data deplasării 

 25.04.2012 

-   organizarea activităţilor de instruire, organizate la nivelul judeţelor 
din raza de competenţă a filialei, a prefecţilor, a funcţionarilor publici 
cu atribuţii în materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor; 

-  monitorizarea modului în care prefecţii au:  numerotat secţiile de 
votare; au transmis la Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea 
şi numerotarea fiecărei secţii de votare; au adus la cunoştinţă publică 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele prevăzute 
de lege. 

 

Nu a fost cazul 

 

Nu a fost cazul 

 


