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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Ilfov Primăria comunei 

Cernica  

 

 

 

Data controlului  

12/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

10/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

 

 

 

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

- verificarea modului de păstrare a listelor 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 
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; 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

 



2. 

 

Ilfov Primăria comunei 

Dobroeşti   

 

Data controlului  

12/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

11/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 

3. Ilfov Primăria comunei 

Găneasa  

 

Data controlului  

12/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

05/05/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 



constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale. 

4. Ilfov 

 

Primăria comunei 

Ştefăneştii de Jos   

 

Data controlului  

12/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

05/05/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 

5. Ilfov 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Copăceni  

 

Data controlului  

13/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

06/05/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 



 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 
normele legale. 

 

 

 

6.  Ilfov Primăria comunei 

Vidra  

 

Data controlului  

13/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

06/05/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 

 

7. Ilfov Primăria comunei 

Clinceni     

 

Data controlului  

14/03 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul. 

 



control efectuat* 

08/04/2010 

 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

8. Ilfov Judecătoria 
Cornetu 

 

 

 

 

 

Data deplasării  

14/03 

 

 

- 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 primăriile 
localităţilor: Măgurele, Cornetu, 
Ciorogîrla, Clinceni, 1 Decembrie, 
Popeşti-Leordeni, Glina, Domneşti; 

- Biroul de Executări Penale face 
comunicarea către primării a 
hotărârilor judecătoreşti rămase 
definitive de interzicere a unor 
drepturi electorale; 

- pentru alegerile prezidenţiale nu au 
fost înregistrate plângeri din partea 
alegătorilor domiciliaţi în localităţile 
arondate cu privire la omisiuni, 
înscrieri greşite ori erori din LEP. 

 

Nu a fost cazul. 



9. Ilfov Primăria comunei 

Jilava    

 

Data controlului  

13/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

09/04/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

 

10. Ilfov S.P.C.L.E.P. Jilava 

 

 

Data deplasării  

13/03 

 

 

- 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; 

- la nivelul S.P.C.L.E.P. au fost primite 
comunicări pentru un număr de 27 
persoane care şi-au pierdut 
drepturile electorale printr-o 
hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, cu domiciliul pe raza 
localităţilor arondate; 

- cărţi de alegător rămase 
nedistribuite: 

Popeşti-Leordeni – 161  

Berceni – 36  

Vidra – 54  

1 Decembrie – 19  

Nu a fost cazul. 



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

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

Copăceni – 36  

Jilava – 83; 

- pe raza localităţilor arondate  

SPCLEP există 91 persoane cen- 

tenare identificate în RJEP; 

- 29 persoane identificate în regis- 

trele de stare civilă ca fiind 

decedate; 

- 4 persoane identificate în viaţă.  

 

11. Ilfov Primăria  oraşului 

Măgurele   

 

Data controlului  

14/03 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

24/03/2010 

 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 
deficienţe sau 
abateri de la 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nu a fost cazul. 

 



normele legale. 

12. Ilfov Primăria comunei 

Snagov  

 

Data controlului  

26/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

06/07/2010 

 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

Primarul comunei să desemneze, 
prin dispoziţie, o persoană care să 
opereze modificări în listele 
electorale. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

Transmiterea, prin 
fax, a dispoziţiei 
privind desemnarea 
unei persoane care 
să opereze 
modificări în listele 
electorale, termen 
26.03.2012. 

13. Ilfov Primăria comunei 

Gruiu  

 

Data controlului  

19/03 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

28/06/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

Listele electorale complementare nu 
au putut fi prezentate. 

Primarul comunei să desemneze, 
prin dispoziţie, o persoană care să 
opereze modificări în listele 
electorale. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria arondată. 

Transmiterea, prin fax, a 
dispoziţiei privind 
desemnarea unei 
persoane care să opereze 
modificări în listele 
electorale, termen 



 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
La data controlului 
s-a dispus 
desemnarea, de 
către primar, a unei 
persoane care să 
opereze modificări 
în listele electorale. 

26.03.2012. 

S-a aplicat sancţiune 
contravenţională – 
avertisment – 
pentru  păstrare în 
condiţii 
necorespunzătoare 
a LEC. 

14. Ilfov  Primăria comunei 

Grădiştea  

 

Data controlului  

21/03 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

28/06/2010  

 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
La data controlului 
nu au putut fi 
prezentat listele 
electorale 
permanente. S-a 
aplicat sancţiune 
contravenţionlă – 
avertisment – 
pentru păstrare 
necorespunzătoare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria arondată. 

 



a LEP. 

15. Ilfov Primăria comunei 

Nuci  

 

Data controlului  

21/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

07/07/2010  

 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

Primarul comunei să desemneze, 
prin dispoziţie, o persoană care să 
opereze modificări în listele 
electorale. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

Transmiterea, prin fax, a 
dispoziţiei privind 
desemnarea unei 
persoane care să opereze 
modificări în listele 
electorale, termen 
26.03.2012. 

16. Ilfov Primăria comunei 

Moara Vlăsiei  

 

Data controlului  

20/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

12/08/2010  

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul. 

 



MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

17. Ilfov Primăria comunei 

Petrăchioaia  

 

Data controlului  

20/03 

Data ultimului 
control efectuat* 

07/07/2010  

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
 

Nu au fost 
constatate 

deficienţe sau 
abateri de la 

normele legale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

La data controlului listele electorale 
permanente nu erau actualizate. 

Primarul comunei să desemneze, 
prin dispoziţie, o persoană care să 
opereze modificări în listele 
electorale. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente. 

S-a aplicat sancţiune 
contravenţională – 
avertisment -  pentru 
neactualizarea listelor 
electorale permanente.  

Transmiterea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente la 
judecătoria competentă 
teritorial. 

Transmiterea, prin 
fax, a dispoziţiei 
privind desemnarea 
unei persoane care 
să opereze 
modificări în listele 
electorale, termen 
26.03.2012. 

18. Ilfov Primăria comunei 

Dascălu   

 

Data controlului  

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 

 

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

Nu a fost cazul. 



20/03 

 

Data ultimului 
control efectuat* 

24806/2010  

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
La data controlului 
s-a dispus 
desemnarea, de 
către primar, a unei 
persoane care să 
opereze modificări 
în listele electorale. 

19. Giurgiu Instituţia 
prefectului 

judeţului Giurgiu 

 

 

Data deplasării  

22/03 

 

- organizarea activităţilor de instruire,  la nivelul judeţului 
Giurgiu,  a prefectului, a funcţionarilor publici cu atribuţii in 
materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin in 
vederea organizării si desfăşurării in bune condiţii a alegerilor; 

- monitorizarea modului în care instituţia prefectului va proceda 
la numerotarea secţiile de votare, transmiterea la Autoritatea 
Electorală Permanentă, Filiala Bucureşti-Ilfov a delimitării şi 
numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare 
în termenele prevăzute de lege; 

- monitorizarea modului în care prefecţii şi preşedinţii 
tribunalelor comunică, potrivit solicitării Filialei, informaţiile 
cerute privind avizarea persoanelor care pot deveni preşedinţi de 
secţii de votare sau locţiitori ai acestora; 

- monitorizarea modului de distribuire a buletinelor de vot, a 
ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”, 
precum şi a celorlalte materiale necesare votării; 

- urmărirea modului de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi 

Domnul prefectul a primit cu interes 
vizita reprezentanţilor AEP, 
asigurându-ne de o bună colaborare 
şi pe viitor. Totodată domnul prefect 
şi-a exprimat interesul pentru 
prezenţa unui specialist din cadrul 
AEP la lucrările comisiei tehnice 
judeţene.   

Nu a fost cazul. 



a sediilor birourilor electorale precum  şi  dotarea cu 
logistica necesară desfăşurării activităţilor specifice; 

- informare asupra altor teme electorale. 

 

 

 

 


