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

1.

Judeţul
Dolj

Instituţia
Primăria comunei
Castranova
Data controlului
06/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

2.

Dolj

Primăria comunei
Leu
Data controlului
06/03/2012
DATA ULTIMULUI

Obiective
- 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
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.
- 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;

Constatări
Nu au fost constatate deficienţe

- nu a fost prezentat procesul
verbal de predare primire a listele
electorale permanente pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
alegerilor
pentru
alegerea
Preşedintelui României, încheiat
între B.J.A.B.D.E.P. Dolj şi

Măsuri dispuse
Nu a fost cazul.

Domnul primar Drăghici
Antonie a fost sancţionat cu
amendă 1000 ron, prin proces
verbal nr. 0000562 din data de
20.03.2012,
pentru
fapta
prevăzută de art. 55 lit. e din
Legea
nr.
370/2004,

CONTROL
13/11/2007
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

3

Dolj

S.P.C.L.E.P. Leu
Data controlului
06/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT*
-MĂSURI DISPUSE*
(la ultimul control)

- 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 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.

- 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

Primăria Leu;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Craiova a
exemplarul
doi
al
listelor
electorale permanente pentru
alegerea Preşedintelui României;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Craiova a
modificările
operate
în
exemplarul listelor electorale
permanente existent la primărie;
- în listele electorale permanente
nu a fost operat un număr de 11
decese;
- nu a fost prezentat procesul
verbal de predare primire a listele
electorale
complementare,
încheiat între O.R.I. Biroul pentru
Imigrări al Judeţului Dolj şi
Primăria Leu;
- nu a fost prezentat exemplarul
listelor electorale complementare;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Craiova a
exemplarul
doi
al
listelor
electorale complementare.
Nu au fost constatate deficienţe

republicată.

Nu a fost cazul.

4.

Olt

Primăria comunei
Apele Vii

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- la nivelul Primăriei Apele Vii
nu există persoană desemnată prin
fişa postului sau
dispoziţia
primarului să facă operaţiuni în
listele electorale permanente;
- domnul primar, Stănică Ionel,
primarul comunei nu este în
sediul primăriei, acesta fiind la
Judecătoria Craiova;
- documentele solicitate nu au
fost puse la dispoziţie.

Recontrol.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

- la nivelul Primăriei Bârca nu
există persoană desemnată prin
fişa postului sau
dispoziţia
primarului să facă operaţiuni în
listele electorale permanente;
- nu a fost prezentat procesul
verbal de predare primire a listele
electorale permanente pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
alegerilor
pentru
alegerea
Preşedintelui României, încheiat
între B.J.A.B.D.E.P. Dolj şi
Primăria Bârca;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Segarcea a
exemplarul
doi
al
listelor
electorale permanente pentru
alegerea Preşedintelui României;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Craiova a
modificărilor
intervenite
în
exemplarul listelor electorale
permanente existent la primărie;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Segarcea a
exemplarul
doi
al
listelor

Recontrol.

Data controlului
06/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
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Dolj

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Bârca
Data controlului
07/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
05/10/2006
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
--

electorale complementare.

6

Dolj

Primăria comunei
Calopăr

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- documentele solicitate nu au
fost puse la dispoziţie.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu au fost constatate deficienţe

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- domnul primar Bîrcă Ion şi
doamna secretar Dragu Ioana nu
erau în sediul primăriei fiind la
Instituţia Prefectului Gorj;
- documentele solicitate au fost
puse la dispoziţie de doamna
Sanda Maria, auditor în cadrul
primăriei;
- persoanele decedate nu sunt
radiate din listele electorale

Recontrol.

Data controlului
07/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
23/10/2008

7.

Gorj

MÂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Vladimir

Nu a fost cazul.

Data controlului
13/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
18/11/2008

8.

Gorj

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Turburea
Data controlului
13/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
18/11/2008

Recontrol.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

9.

Gorj

Primăria comunei
Ţînţăreni

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data controlului
13/03/2012

permanente conform legii, în
perioada 08.10.2009 – 13.03.2012
nefiind operate un număr de 147
decese;
- nu s-a făcut dovada comunicării
către Judecătoria Tg. Cărbuneşti a
modificărilor
intervenite
în
exemplarul listelor electorale
permanente existent la primărie
pentru perioada 08.10.2009 –
13.03.2012;
- nu au fost prezentate listele
electorale complementare aferente
anului 2011.
modificările
operate
în
exemplarul listelor electorale
permanente existent la primărie
nu
au
fost
comunicate
Judecătoriei Tg. Cărbuneşti.

DATA ULTIMULUI
CONTROL
24/09/2009

10.

Olt

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-Primăria comunei
Dobrosloveni
Data controlului
15/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
16/03/2010
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1;

Nu au fost constatate deficienţe

Domnul secretar Coibanu
Cristian Ştefănel a fost
sancţionat cu avertisment prin
proces verbal nr. 0000561 din
data de 13.03.2012, pentru
fapta prevăzută de art. 55 lit. e
din Legea nr. 370/2004,
republicată.

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul
11.

Olt

Primăria comunei
Fărcaşele

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

- persoanele decedate nu sunt
operate în exemplarul listelor
electorale permanente existent la
primărie conform legii, în
perioada 12.10.2009 până în
prezent existând un număr de 105
decese;
modificările
operate
în
exemplarul listelor electorale
permanente existent la primărie

Data controlului
15/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
07/04/2010

12.

Olt

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Şopârliţa
Data controlului
15/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
09/10/2008

13.

Olt

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Dăneasa
Data controlului
21/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
17/10/2007

Domnul primar Stănia Eugen
a
fost
sancţionat
cu
avertisment prin proces verbal
nr. 0000563 din data de
21.03.2012,
pentru
fapta
prevăzută de art. 55 lit. e din
Legea
nr.
370/2004,
republicată.

14.

Olt

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Stoeneşti

nu
au
fost
comunicate
Judecătoriei Caracal .
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- doamna secretar Mihale Laura
Mirela nu a putut pune la
dispoziţia echipei de control
listele electorale permanente
,acestea fiind în biroul domnului
primar
care
la
momentul
controlului nu se afla în sediul
primăriei.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Nu au fost constatate deficienţe.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Drăguţeşti din judeţul Gorj nu a
fost realizată.

Data controlului
21/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
26/05/2009

15.

16.

Olt

Gorj

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Radomireşti
Data controlului
21/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
15/05/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Drăguţeşti
Data controlului
22/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
17/03/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

Recontrol.

Nu a fost cazul.

Reprogramare control.

17

18

19

20

Gorj

Gorj

Gorj

Mehedinţi

Primăria oraşului
Rovinari
Data controlului
22/03/2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
17/03/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
S.P.C.L.E.P. Rovinari
Data controlului
22/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
11/05/2006
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primria comunei
Fărcăşeşti
Data controlului
22/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
20/10/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria municipiului
Dr.Tr. Severin
Data controlului
26/03/2012
DATA ULTIMULUI

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria oraşului
Rovinari din judeţul Gorj nu a
fost realizată – lipsă bonuri
benzină.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Activitatea de îndrumare şi
control la S.P.C.L.E.P. Rovinari
din judeţul Gorj nu a fost realizată
– lipsă bonuri benzină.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Fărcăşeşti din judeţul Gorj nu a
fost realizată – lipsă bonuri
benzină.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria municipiului
Dr.Tr. Severin din judeţul
Mehedinţi nu a fost realizată
deoarece în perioada 27-31
martie, personalul filialei cu
atribuţii de îndrumare electorală şi

Control reprogramat în luna
aprilie.

CONTROL
-MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
21

Mehedinţi

S.P.C.L.E.P. Dr. Tr.
Severin

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Data controlului
26/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/01/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
22

Mehedinţi

Primăria comunei
Malovăţ

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data controlului
26/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/01/2008

23.

Mehedinţi

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Balta
Data controlului
27/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
13/11/2007

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

control a participat la instruirea
privind aplicarea unitară a
prevederilor legale referitoare la
alegerile pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la S.P.C.L.E.P. Dr.Tr.
Severin din judeţul Mehedinţi nu
a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Malovăţ din judeţul Mehedinţi nu
a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei Balta
din judeţul Mehedinţi nu a fost
realizată deoarece în perioada 2731 martie, personalul filialei cu
atribuţii de îndrumare electorală şi
control a participat la instruirea
privind aplicarea unitară a

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
24.

Mehedinţi

Primăria comunei
Godeanu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Data controlului
27/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
--

25.

Mehedinţi

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Bălvăneşti

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data controlului
27/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
15/11/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
26.

Mehedinţi

Primăria comunei
Podeni
Data controlului
28/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Godeanu din judeţul Mehedinţi nu
a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Bălvăneşti din judeţul Mehedinţi
nu a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Podeni din judeţul Mehedinţi nu a
fost realizată deoarece în perioada
27-31 martie, personalul filialei
cu
atribuţii
de
îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

. Control reprogramat în luna
aprilie.

Nu a fost cazul
27

Mehedinţi

Primăria comunei
Cireşu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data controlului
28/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
28.

Mehedinţi

Primăria comunei
Bresniţa Ocol

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data controlului
28/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
29

Mehedinţi

Primăria comunei
Eşelniţa
Data controlului
29/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Cireşu din judeţul Mehedinţi nu a
fost realizată deoarece în perioada
27-31 martie, personalul filialei
cu
atribuţii
de
îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Bresniţa Ocol din judeţul
Mehedinţi nu a fost realizată
deoarece în perioada 27-31
martie, personalul filialei cu
atribuţii de îndrumare electorală şi
control a participat la instruirea
privind aplicarea unitară a
prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Eşelniţa din judeţul Mehedinţi nu
a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

30.

Mehedinţi

Primăria comunei
Dubova

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Data controlului
29/03/2012

31.

Mehedinţi

DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
Primăria comunei
Şviniţa

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Data controlului
29/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
32.

Mehedinţi

Instituţia Prefectului
Mehedinţi
Data controlului
30/03/2012

33.

Mehedinţi

DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
O.R.I. Mehedinţi
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 alegerilor;
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în
domeniul electoral.

- sprijinul acordat primarilor în actualizarea listelor electorale
complementare;
- lista localităţilor care au liste electorale complementare;

Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Dubova din judeţul Mehedinţi nu
a fost realizată deoarece în
perioada 27-31 martie, personalul
filialei cu atribuţii de îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Primăria comunei
Şviniţa din judeţul Mehedinţi nu a
fost realizată deoarece în perioada
27-31 martie, personalul filialei
cu
atribuţii
de
îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la Instituţia Prefectului
Mehedinţi nu a fost realizată
deoarece în perioada 27-31
martie, personalul filialei cu
atribuţii de îndrumare electorală şi
control a participat la instruirea
privind aplicarea unitară a
prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.
Activitatea de îndrumare şi
control la O.R.I. Mehedinţi nu a
fost realizată deoarece în perioada

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

Control reprogramat în luna
aprilie.

30/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
30/10/2008
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

- data la care se face comunicarea listelor electorale
complementare;
- efectuarea comunicării listelor electorale complementare către
toate primăriile;
- cereri de înscriere în listele electorale complementare;
- operarea radierilor din listele electorale complementare şi
efectuarea comunicărilor către primării;
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de A.E.P. în
domeniul electoral.

27-31 martie, personalul filialei
cu
atribuţii
de
îndrumare
electorală şi control a participat la
instruirea privind aplicarea unitară
a prevederilor legale referitoare la
alegerile
pentru
alegerea
autorităţilor administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012.

Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii:

1.

Judeţul
Dolj

Instituţia
Primăria comunei
Braloşniţa
Data controlului
01/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
19/03/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

Obiective
- 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
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de

Constatări
Nu au fost constatate deficienţe

Măsuri dispuse
Nu a fost cazul

2.

Dolj

Primăria comunei
Coţofenii din Dos
Data controlului
01/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
17/03/2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
- 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 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.

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul

3.

Dolj

Primăria comunei
Scăieşti

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- persoanele decedate nu au fost Domnul primar Bonoiu Anton
comunicate judecătoriei Filiaşi
a fost sancţionat cu avertisment
prin proces verbal nr.0000560
din data de 01.03.2012, pentru
fapta prevăzută de art. 55 lit. e,
din Legea nr. 370/2004
republicată.

- 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
S.P.C.L.E.P. Bârca funcţionează
din 01.03.2012.

Nu a fost cazul

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul

Data controlului
01/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
17/03/2009

4.

Dolj

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
S.P.C.L.E.P. Bârca
Data controlului
07/03/2012

5.

6.

Vâlcea

Vâlcea

DATA ULTIMULUI
CONTROL
-MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-Primăria oraşului
Bălceşti
Data controlului
14/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
03/03/2011
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul
S.P.C.L.E.P. Bălceşti
Data controlului
14/03/2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL
03/03/2011

7.

Vâlcea

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-Judecătoria Bălceşti
Data controlului
14/03/2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
03/03/2011
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul

- comunicarea modificărilor operate în listele electorale
permanente existente la nivelul primăriilor către judecătoria
arondată;
- comunicarea exemplarului doi al listele electorale permanente
de primării, judecătoriei arondată;
- comunicarea exemplarului doi al listele electorale
complementare de primării, judecătoriei arondată.

Nu au fost constatate deficienţe

Nu a fost cazul

