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

 Municipiul/Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 Ialomiţa Primăria comunei 

Fierbinţi-Târg 

 

Data controlului 

19/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

30/03/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Actualizarea listelor 
electorale 

permanente, 
transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale la 
judecătoria 
arondată. 

 

- 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 

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

 

Nu a fost cazul 



logisticii electorale necesare pentru desfăşurarea alegerilor; 

- 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 Ialomiţa Primăria Dridu 

 

Data controlului 

19/06/2012. 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

30/03/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

( la ultimul control) 

 

Transmiterea 
modificărilor 

efectuate in listele 
electorale la 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

Nu s-a transmis către 
judecătoria arondată 
modificările operate in listele 
electorale permanente . 

 

Avertisment 

 



judecătoria 
arondată. 

3 Ialomiţa Primăria comunei 

Moldoveni 

 

Data controlului 

19/06/2012. 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

17/11/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Transmiterea 
modificarilor 

efectuate  in listele 
electorale 

la judecătoria 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

Nu s-a transmis către 
judecătoria arondată 
modificările  operate 

în listele electorale 
permanente. 

Avertisment 



arondată 

4 Ialomiţa Primăria comunei 

Moviliţa 

 

Data controlului 

20/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

23/03/2011 

 
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 s-a transmis către 
judecătoria arondată 
modificările operate in listele 
electorale permanente. 

Avertisment 

5 Ialomiţa Primăria comunei 

Roşiori 

 

Data controlului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul 



20/06/2012 

 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

23/03/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Actualizarea listelor 
electorale 

permanente, 
transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale 

permanente la 
judecătoria 
arondată. 

 

6 Ialomiţa Primăria comunei 

Drăgoeşti 

 

Data controlului 

20/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

Nu s-a transmis către 
judecătoria arondată 
modificările operate în listele 
electorale permanente. 

Avertisment 

 

 



07/03/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale 

permanente la 
judecătoria 
arondată. 

7 Călăraşi Primăria oraşului 

Budeşti 

 

 

Data controlului 

21/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

20/02/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Actualizarea  

listelor  electorale 
permanente, 
transmiterea 
modificarilor 

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 



permanente. 

8 Călăraşi Primăria comunei 

Curcani 

 

Data controlului 

21/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

15/05/2012. 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legal 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

 

Nu a fost cazul 

9 Ialomiţa Primăria comunei 

Sineşti 

 

Data controlului 

27/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului  nu au fost 
trimise exemplarul II al listelor 
electorale permanente catre 
judecătoria arondată. 

Avertisment 

 

 



07/03/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Transmiterea 
modificarilor 

operate in listele 
electorale 

permanente către 
judecătoria 

arondată 

10 Ialomiţa Primăria comunei 

Coşereni 

 

Data controlului 

27/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

18/04/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale 

permanente către 
judecătoria 
arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

 

Nu a fost cazul 



11 Ialomiţa Primăria comunei 

Borăneşti 

 

Data controlului 

227/06/2012 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

18/04/2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale către 

judecătoria 
arondată. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul  

 

 

 

 

 

 

 


