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Filiala Sud-Muntenia     
 

N
r. 
cr
t 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Prahova Primaria orasului Slanic 
Data controlului : 
14.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 14.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

-verificarea modului de pastrare a 
registrelor cuprinzand listele electorale 
permanente ; 
-verificarea modului de intocmire a 
listelor electorale permanente ; 
-verificarea semnarii listelor electorale 
de catre persoanele abilitate ; 
-verificarea actualizarii listelor 
electorale, de catre persoanele 
abilitate, in baza comunicarilor 
primite ; 
-verificarea efectuarii de comunicari 
catre judecatoria competenta teritorial 
cu privire la modificarile operate in 
exemplarul listei electorale 
permanente  existent la primarie ; 
-modul de solutionare de catre primar 
a intampinarilor privind omisiunile, 
inscrierile gresite sau erorile din listele 
electorale permanente ; 
-verificarea modului de pastrare si 
recuperare  a materialelor de logistica 
electorala ; obtinerea de informatii 
privind integritatea si modul de 
confectionare a materialelor de 
logistica electorala (urne, cabine de 
vot, etc.) ; 
-respectarea hotararilor adoptate de 
A.E.P. ; 
-concluzii rezultate ca urmare a 
problemelor intampinate  in 
organizarea si desfasurarea alegerilor 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 
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precedente; 

2 Prahova S.P.C.L.E.P. Slanic 
Data controlului: 
14.05.2013 
 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT  14.03.2012 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

-informare privind sprijinul acordat 
primarilor in actualizarea listelor 
electorale permanente; 
-verificarea efectuarii de comunicari 
catre primari, cu privire la persoanele 
care au implinit 18 ani, care si-au 
schimbat domiciliul sau care au 
decedat; 
-obtinerea de informatii in legatura cu 
intocmirea si eliberarea cartilor de 
alegator, in concordanta cu listele 
electorale permanente; 
-indrumare privind aplicarea legislatiei 
electorale. 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

3 Prahova Primaria orasului Valenii de Munte 
Data controlului: 
14.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  26.10.2011 
 
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. 

4 Prahova S.P.C.L.E.P. Valenii de Munte 
Data controlului: 
14.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  26.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 
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5 Prahova Primaria Comunei Drajna 
Data controlului: 
14.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.10.2011 
 
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.. 
 

6 Prahova S.P.C.L.E.P. Drajna 
Data controlului: 
14.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

7 Dambovita Primaria comunei Crevedia 
Data controlului: 
15.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.05.2011 
 
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. 

8 Dambovita Primaria comunei Tartasesti 
Data controlului: 
15.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  09.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 
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control :  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

9 Dambovita Primaria comunei Voinesti 
Data controlului: 
16.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  19.01.2012 
 
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. 

10 Dambovita S.P.C.L.E.P. Voinesti 
Data controlului: 
16.05.2013 
 
 DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT  19.01.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

11 Arges Primaria Municipiului Campulung 
Data controlului: 
16,05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT  21.03.2012 
 
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 Arges S.P.C.L.E.P. Municipiului 
Campulung 
Data controlului: 
16.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 
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EFECTUAT  21.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

13 Arges Primaria orasului Costesti 
Data controlului: 
22.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.03.2012 
 
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. 

14 Arges S.P.C.L.E.P. Costesti 
Data controlului: 
22.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 07.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Identificarea de noi spatii, in 
vederea infiintarii de noi sectii de 
votare                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

15 Teleorman 
 

Primaria Municipiului Rosiorii de 
Vede 
Data controlului: 
22.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 17.05.2012 
 
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. 



 6 

16 Teleorman 
 

S.P.C.L.E.P. Rosiorii de Vede 
Data controlului: 
22.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT17.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

17 Teleorman 
 

Primaria Municipiului Alexandria 
Data controlului: 
23.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 18.01.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri1.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.1 

. Activitatea a fost 
reprogramata la o data 
ulterioara. 

18 Teleorman 
 

S.P.C.L.E.P. Municipiului 
Alexandria 
Data controlului: 
23.05.2013 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

 Activitatea a fost 
reprogramata la o data 
ulterioara. 

19  Teleorman 
 

Judecatoria Alexandria 
Data controlului: 
23.05.2013.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 

-existenta unui exemplar original al 
listelor electorale permanente ce 
cuprind alegatorii din unitatile 
administrativ-teritoriale arondate 
judecatoriei; 
-.conditiile de pastrare ale listelor 
electorale permanente; 
-existenta comunicarilor transmise de 

 Activitatea a fost 
reprogramata la o data 
ulterioara. 
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control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

primarii, privind modificarile operate 
in listele electorale permanente; 
-comunicarea catre primarii a 
persoanelor care si-au pierdut 
drepturile electorale; 
-discutii de natura tehnica si 
organizatorica referitoare la aplicarea 
prevederilor art.302 alin.(1),(2) si (5) 
din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 
Presedintelui Romaniei, privind 
predarea spre topire a listelor 
electorale permanente si a celorlalte 
materiale utilizate in procesul 
electoral; 
-informare asupra colaborarii dintre 
judecatorie si celelalte institutii 
implicate in procesul electoral 

20 Prahova 
 

Primaria  Orasului Urlati 
Data controlului: 
28.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 23.02.2012 
 
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. 

21 Prahova 
 

S.P.C.L.E.P. Urlati 
Data controlului: 
28.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 23.02.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus măsuri. 

22 Prahova Primaria comunei Valea Conform obiectivelor prevazute la Nu s-au constatat Nu s-au dispus măsuri. 
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 Calugareasca 
Data controlului: 
28.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 18.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

pct.1 nereguli. 

23 Prahova 
 

S.P.C.L.E.P. Valea Calugareasca 
Data controlului: 
28.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 18.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 

24 Dambovita Primaria  Municipiului Moreni 
Data controlului: 
30.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 07.11.2012 
 
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. 

25 Dambovita 
 

S.P.C.L.E.P. Moreni 
Data controlului: 
30.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 07.11.2012 
 

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 
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MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.            
              

26 Prahova Primaria comunei Filipesti de 
Padure 
Data controlului: 
30.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 09.10.2012 
 
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. 

27 Prahova S.P.C.L.E.P. Filipesti de Padure 
Data controlului: 
30.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 09.10.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.           
    
            

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 

28 Prahova Primaria comunei Valea Doftanei 
Data controlului: 
23.05.2013 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 01.09.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.1 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 
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 Nu au fost dispuse măsuri.                   
       

29 Prahova S.P.C.L.E.P. Valea Doftanei 
Data controlului: 
23.05.2013 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 01.09.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul 
control :  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la 
pct.2 

Nu s-au constatat 
nereguli 

Nu s-au dispus măsuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
       
 


