
Filiala Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj,Mehedinţi, Olt, Vâlcea)                                                            
Anexa nr. 4 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vâlcea Primăria  comunei Muereasca 

 

Data controlului   

04/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

29/07/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

 

Nu a fost cazul 

- 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 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 

  Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



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. 

2. Vâlcea Primăria  comunei Dăeşti 

 

Data controlului   

04/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

19/05/2009 

 

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 

  Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



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. 70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

3 Vâlcea Primăria comunei Budeşti 

 

Data controlului   

05/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT* 

08/12/2010 

 

MĂSURI DISPUSE*  

(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; - la nivelul comunei Budeşti 
nu există persoană 
desemnată prin fişa postului 
sau dispoziţia primarului să 
facă operaţiuni în listele 
electorale permanente; 

- exemplarul doi al listelor 
electorale permanente nu a 
fost transmis Judecătoriei 
Rm.Vâlcea;  

- persoanele decedate nu 
sunt radiate din exemplarul 
listelor electorale permanente 
existent la primărie conform 
legii; 

- modificările operate în 

   Doamna secretar 
Ilina Virginia, a fost 
sancţionată cu 
avertisment prin 
proces verbal seria A 
nr. 0000565 din 
05.07.2012 pentru 
fapta prevăzută de art. 
103 lit. d din Legea nr. 
67/2004. 

 



        -- exemplarul listelor electorale 
permanente existent la 
primărie nu au fost 
comunicate Judecătoriei Rm. 
Vâlcea; 

- nu a fost prezentat procesul 
verbal de predare primire al 
lictelor electorale 
complementare, încheiat între 
O.R.I. Biroul pentru Imigrări al 
judeţului Vâlcea şi Primăria 
Budeşti; 

- listele electorale 
complementare nu sunt 
semnate de persoanele 
abilitate conform legii; 

- exemplarul doi al listelor 
electorale complementare nu 
a fost transmis Judecătoriei 
Rm. Vâlcea. 

4. 

 

Vâlcea Primăria comunei Goleşti 

 

Data controlului   

12/07/2012 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Activitatea de îndrumare şi 
control la Primăria Goleşti nu 
a fost realizată deoarece 
persoana desemnată să facă 
operaţiuni în listele electorale 
permanente era în concediu 
de odihnă. 

   Reprogramare 
control în luna august. 



DATA ULTIMULUI CONTROL 

08/12/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

 

 

 

5 Vâlcea Primăria comunei Perişani 

 

Data controlului   

03/072012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

29/07/2008 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

-- 

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

Nu a fost cazul. 

6 Vâlcea Primăria comunei Racoviţa Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



 

Data controlului   

03/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

03/04/2007 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

7. Vâlcea   Primăria comunei Boişoara 

 

Data controlului   

10/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

23/06/2010 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - persoanele decedate nu 
sunt radiate din exemplarul 
listelor electorale permanente 
existent la primărie; 

 

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

8. Vâlcea Primăria comunei Titeşti    

 

Data controlului   

10/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

23/06/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faţă de activităţile programate, au mai fost desfăşurate următoarele acţiuni de îndrumare electorală: 

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Vâlcea Primăria comunei Runcu 

 

Data controlului   

05/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

19/05/2009 

 

 

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 

  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



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. 70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. Vâlcea Primăria municipiului Drăgăşani 

 

Data controlului   

16/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

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

Nu a fost cazul. 



02/03/2011 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

3. Vâlcea SPCLEP Drăgăşani 

 

Data controlului   

16/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

02/03/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

- 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. 

4. Vâlcea Primăria comunei Prundeni 

 

Data controlului   

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

Nu a fost cazul. 



16/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

11/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

Nu a fost cazul 

5. Vâlcea SPCLEP Prundeni 

 

Data controlului   

16/07/2012 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

11/05/2011 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 

6 Vâlcea Primăria comunei Suteşti 

 

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

Nu a fost cazul. 



Data controlului   

16/07/2012 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

15/02/2011 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Avertisment 

7. Olt Primăria municipiului Slatina 

 

Data controlului   

17/07/2012 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

15/02/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  -  modificările operate în liste 
nu au fost transmise 
judecătoriei Slatina; 

Să se trimită in cel mai 
scurt timp. 

8. Olt SPCLEP Slatina Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



 

Data controlului   

17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

15/02/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

9. Olt Primăria comunei Pleşoiu 

 

Data controlului   

17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

11/05/2010 

 

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

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

10 Olt Biroul Electoral de 
Circumscripţie Judeţeană nr. 30 

Olt 

 

Data controlului   

17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

--- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

--- 

- respectarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare desfăşurării  referendumului naţional din data de 29 iulie 
2012 pentru demiterea Preşedintelui României; 

. 

  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

11 Olt Instituţia Prefectului Olt 

 

Data controlului   

- 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 referendumului; 

- numerotarea secţiilor de votare şi aducerea la cunoştinţă publică 
a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locului 

  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

-- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

unde se desfăşoară votarea; 

-  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; 

- realizarea la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce 
revin prefecţilor în organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
potrivit Programului calendaristic adoptat; 

- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în 
domeniul electoral. 

12 Gorj Primăria comunei Muşeteşti 

 

Data controlului   

18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

17/05/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

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

Nu a fost cazul. 



Nu a fost cazul 

13. Gorj Primăria comunei Bumbeşti 
Piţic 

 

Data controlului   

18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

09/06/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

14 Gorj Primăria comunei Crasna 

 

Data controlului   

18/07/2012 

 

- 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 

  Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



DATA ULTIMULUI CONTROL 

17/05/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

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. 

15 Gorj Biroul Electoral de 
Circumscripţie Judeţeană nr. 20 

Gorj 

 

Data controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

--- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

--- 

16 Gorj Instituţia Prefectului Olt 

 

Data controlului   

18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

-- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



Nu a fost cazul 

17 Gorj Primăria comunei Polovragi 

 

Data controlului   

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

12/05/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Avertisment 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 15;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 

18 Gorj Primăria comunei Baia de Fier 

 

Data controlului   

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

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

Nu a fost cazul. 



12/05/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

19 Gorj Biroul Electoral de 
Circumscripţie Judeţeană nr. 20 

Gorj 

 

Data controlului   

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

--- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

--- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



20 Gorj Instituţia Prefectului Olt 

 

Data controlului   

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

-- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 

21 Vâlcea Primăria comunei Şirineasa 

 

Data controlului   

20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

07/12/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 15;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

22 Vâlcea Primăria comunei Popeşti 

 

Data controlului   

20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

26/01/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 15;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 

23 Vâlcea Biroul Electoral de 
Circumscripţie Judeţeană nr. 40 

Vâlcea 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



Data controlului   

20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

--- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control)  

--- 

24 Vâlcea Instituţia Prefectului Vâlcea 

 

Data controlului   

20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 

-- 

 

MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;   Nu au fost constatate 
deficienţe 

Nu a fost cazul. 



 

 

 

 

(la ultimul control)  

Nu a fost cazul 


