
Filiala Sud- Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman)                                                         
Anexa nr. 3 

 
 Judetul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 Arges Primaria Municipiului 
Câmpulung 

Data controlului 
07.02.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT:  

20.07.2010 
 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 
 
 

 

1. Existenţa şi condiţiile de păstrare a registrului ce conţine 
listele electorale permanente şi listele complementare; 
2. Modul de întocmire a listelor electorale permanente 
şi a listelor complementare ; 
3. Semnarea listelor electorale permanente şi a listelor 
complementare de către persoanele abilitate ; 
4. Autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în 
listele electorale permanente şi listele complementare ; 
5. Actualizarea listelor electorale permanente şi listelor 
complementare, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite de la : 
a) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, 
cu privire la persoanele care şi-au schimbat domiciliul, cele care 
au împlinit 18 ani şi cele care au decedat ; 
b) Formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări 
pentru cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au 
domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte 
lista. 
c) Ministerul de Justiţie, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut cetăţenia ; 
d) instanţele de judecată, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut drepturile electorale prin hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive. 
6. Efectuarea de comunicări către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie ; 
7. Modul de soluţionare de către primar a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele electorale 
permanente ; 
8. Realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de 
votare şi delimitarea acestora; 
9.Asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea 
corespunzătoare a materialelor de logistică electorală: 
10.Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 
A.E.P. în domeniul electoral; 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramare control. 



2 Arges S.P.C.L.E.P 
Câmpulung 

Data controlului: 
07.02.2012 

 

- informare privind sprijinul acordat primărilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către primari, cu privire la 
persoanele care au implinit 18 ani, care şi-au schimbat 
domiciliul sau care au decedat; 
- obţinerea de informaţii in legătura cu întocmirea si eliberarea 
carţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramare control. 

3 Prahova Primaria comunei 
Albesti-Paleologu 
Data controlului: 

09.02.2012 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramare control. 

4 Prahova Primaria comunei 
Tomsani 

Data controlului: 
09.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
09.02.2011 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramare control. 

5 Prahova Primaria oraşului 
Comarnic 

Data controlului: : 
15.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Condiţii meteo nefavorabile. 
 

Reprogramare control. 



EFECTUAT: 
11.02.2011 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri 
6 Prahova S.P.C.L.E.P 

Comarnic 
Data controlului: 

15.02.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramarea controlului 

7 Arges Primaria comunei Teiu 
Data controlului: 

16.02.2012 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

09.02.2011 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramarea controlului 

8 Arges Primaria comunei 
Răteşti 

Data controlului: 
16.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT:  
02.11.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 
 

Condiţii meteo nefavorabile. Reprogramarea controlului 

9 Arges Primaria comunei 
Căteasca 

Data controlului: 
22.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masurile dispuse in actul de 
control din data de 06.05.2010 
nu au fost indeplinite. 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor sunt 

-primarul comunei va lua 
masurile necesare pentru ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 



EFECTUAT: 
06.05.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

-intocmirea listelor 
electorale in 

conformitate cu 
prevederile legale. 

-in listele electorale 
permanente sa nu mai 
existe alegatori cu date 

incomplete; 

inscrisi in lista electorala 
permanenta in ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.7, alin.(2) si (3) din Legea 
nr.370/2004; 
 
-in listele electorale permanente 
sunt inscrisi alegatori cu date 
incomplete (lipsa seria si 
numarul actului de identitate). 
 

reglementeaza scrutinul 
respectiv; 
 
-primarul impreuna cu 
S.P.C.L.E.P. Topoloveni vor lua 
masuri ca in listele electorale sa 
nu mai existe alegatori cu date 
incomplete. 
 

10 Arges Primaria comunei 
Bradu 

Data controlului: 
22.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
20.09.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

-mare parte a alegatorilor sunt 
inscrisi in lista electorala 
permanenta in ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.7, alin.(2) si (3) din Legea 
nr.370/2004; 

-primarul comunei va lua 
masurile necesare pentru ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 
 

11 Prahova Primaria oraşului 
Urlati 

Data controlului: : 
23.02.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

29.10.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 



12 Prahova S.P.C.L.E.P 
Urlaţi 

Data controlului: 
23.02.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 
 
 

 
Nu s-au constatat nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

13 Arges Primaria comunei 
Albota 

Data controlului: 
28.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
02.09.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

-mare parte a alegatorilor sunt 
inscrisi in lista electorala 
permanenta in ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.7, alin.(2) si (3) din Legea 
nr.370/2004; 
 

-primarul comunei va lua 
masurile necesare pentru ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 
 

14 Arges Primaria comunei 
Poiana Lacului 
Data controlului: 

28.02.2012 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

20.09.2010 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
-primarul impreuna cu 
S.P.C.L.E.P. Pitesti vor 
lua masuri ca in listele 

electorale sa nu mai 
existe alegatori cu date 

incomplete. 
 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data de 20.09.2010 
nu a fost indeplinita. 
 
Deficiente constatate: 
-mare parte a alegatorilor sunt 
inscrisi in lista electorala 
permanenta in ordine alfabetica, 
nerespectandu-se prevederile 
art.7, alin.(2) si (3) din Legea 
nr.370/2004; 
-in listele electorale permanente 
sunt inscrisi alegatori cu date 
incomplete (lipsa seria si 
numarul actului de identitate). 
 

-primarul comunei va lua 
masurile necesare pentru ca la 
urmatoarele alegeri listele 
electorale permanente sa fie 
intocmite in conformitate cu 
prevederile legii ce 
reglementeaza scrutinul 
respectiv; 
-primarul impreuna cu 
S.P.C.L.E.P. Pitesti vor lua 
masuri ca in listele electorale sa 
nu mai existe alegatori cu date 
incomplete. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Au fost replanificate şi realizate activitati de indrumare  electorala si control la urmatoarele unitati administrativ- teritoriale, judecatorii si servicii de evidenta a populatiei: 
 

 Judetul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1 Prahova Primaria comunei 

Albesti-Paleologu 
Data controlului: 

29.02.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
29.10.2010 

 
MASURI DISPUSE la 

ultimul control : 
Nu au fost dispuse 

măsuri. 
 
 

1. Existenţa şi condiţiile de păstrare a registrului ce conţine 
listele electorale permanente şi listele complementare; 
2. Modul de întocmire a listelor electorale permanente 
şi a listelor complementare ; 
3. Semnarea listelor electorale permanente şi a listelor 
complementare de către persoanele abilitate ; 
4. Autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în 
listele electorale permanente şi listele complementare ; 
5. Actualizarea listelor electorale permanente şi listelor 
complementare, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite de la : 
a) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, 
cu privire la persoanele care şi-au schimbat domiciliul, cele care 
au împlinit 18 ani şi cele care au decedat ; 
b) Formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări 
pentru cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au 
domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte 
lista. 
c) Ministerul de Justiţie, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut cetăţenia ; 
d) instanţele de judecată, cu privire la persoanele care şi-au 
pierdut drepturile electorale prin hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive. 
6. Efectuarea de comunicări către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie ; 
7. Modul de soluţionare de către primar a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale permanente ; 
8. Realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de 
votare şi delimitarea acestora; 
9.Asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea 
corespunzătoare a materialelor de logistică electorală: 
10.Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 
A.E.P. în domeniul electoral; 

Nu s-au constatat nereguli. Nu s-au dispus măsuri. 



2 Prahova Primaria comunei 
Tomsani 

Data controlului: 
29.02.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
30.08.2010 

MASURI DISPUSE la 
ultimul control : 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1 
 

Masura dispusa in actul de 
control din data de 30.08.2010 a 

fost indeplinita. 
 

Deficiente constatate: 
Nu s-au constatat nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

 


