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

 
 Municipiul Instituţia Obiective Concluzii 

1 Bucureşti Judecătoria Sectorului 1 
 
 
 
 

Data deplasării 
20/02 

 
 

- 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. 

 

- exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 
-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 1 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 1 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 1 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

2 Bucureşti Judecătoria Sectorului 2 
 
 
 

Data deplasării 
21/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 
-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 2 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 2 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 2 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

3 Bucureşti Judecătoria Sectorului 3 
 

Data deplasării 
22/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 
-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 3 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 3 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 3 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

4 Bucureşti Judecătoria Sectorului 4 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 



 
Data deplasării 

23/02 

-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 4 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 4 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 4 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

5 Bucureşti Judecătoria Sectorului 5 
Data deplasării 

27/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 
-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 5 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 5 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 5 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

6 Bucureşti Judecătoria Sectorului 6 
 
 
 

Data deplasării 
28/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - exemplarul original al listelor electorale permanente de la 
alegerile prezidenţiale din anul 2009 sunt păstrate în arhiva 
judecătoriei, în condiţii corespunzătoare; 
-  modificările intervenite şi operate în listele electorale 
permanente au fost transmise de  către Primăria Sectorului 6 
până la finele anului 2011; 
-  Biroul de Executări Penale – sector 6 face comunicarea  către 
primărie, a hotărârilor judecătoreşti de interzicere a unor 
drepturi electorale rămase definitive; 
-  nu au fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în sectorul 6 cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din listelele electorale permanente. 

7 Bucureşti D.E.P. Sector 1 
 
 

Data deplasării 
20/02 

- 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; 
- evidenţa 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; 
- evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor 
eliberate: 
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate 
de Autoritatea Electorală Permanentă; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi 

- la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 4425 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului există 500 de persoane centenare, doar 12 
fiind găsite în viaţă, restul nu se mai găsesc, iar în lipsa 
documentelor care atestă decesul, nu se poate opera radierea 
din baza de date. 



organizatorică întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare. 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei 
electorale. 

8 Bucureşti D.E.P. Sector 2 
 
 

Data deplasării 
21/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; - la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 6356 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului există 400 persoane centenare, iar în lipsa 
documentelor care atestă decesul, nu se poate opera radierea 
din baza de date. 

9 Bucureşti D.E.P. Sector 3 
 
 

Data deplasării 
22/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; - la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 2350 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului nu există o situaţie precisă a  numărului 
persoanelor centenare, în prezent 
realizându-se o statistică menită să clarifice situaţia acestor 
persoane. 

10 Bucureşti D.E.P. Sector 4 
 
 

Data deplasării 
23/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; - la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 965 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului există 11 persoane centenare, iar în lipsa 
documentelor care atestă decesul, nu se poate opera radierea 
din baza de date. 

11 Bucureşti D.E.P. Sector 5 
 
 

Data deplasării 
27/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; - la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 1234 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului există 300 persoane centenare, iar în lipsa 
documentelor care atestă decesul, nu se poate opera radierea 
din baza de date. 

12 Bucureşti D.E.P. Sector 6 
 
 

Data deplasării 
28/02 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; - la finele anului 2011 au ramas nedistribuite un număr de 4425 
cărţi de alegător; 
- pe raza sectorului există 10 de persoane centenare, 9 în viatţă 
şi o persoană nu a putut fi găsită, iar în lipsa documentelor care 
atestă decesul, nu se poate opera radierea din baza de date. 

 
 


