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Filiala Sud – Vest Oltenia 
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Gorj Primăria 
comunei 
Băleşti 

 
 

Data 
controlului   
14/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
03/09/2009 

 
 

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 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 

 Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 
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organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
-  acţiuni de informale privind implementarea 
Registrului electoral. 

2. Gorj Primăria 
comunei  
Teleşti 

 
Data 

controlului   
14/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
16/12/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

3 Gorj Primăria 
oraşului 
Turceni 

 
Data 

controlului   
15/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/02/2008 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

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

Nu a fost cazul. 



 3 

control)  
 Nu a fost cazul 

4. 
 

Gorj S.P.C.L.E.P. 
Turceni 

 
Data 

controlului   
15/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/02/2008 

 
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; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea 
legislaţiei electorale 
 - discuţii informale privind implementarea 
Registrului electoral şi proiectul de U.O.G. 
privind Registrul electoral, secţiile de votare şi 
listele electorale permanente, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte 
normative privind procesele electoral 

 Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

5. Gorj Primăria 
comunei 
Ioneşti 

 
Data 

controlului   
15/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
26/05/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
           -- 

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

Nu a fost cazul. 
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6. Gorj Primăria 
oraşului 
Ţicleni 

 
Data 

controlului   
16/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
04/03/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

7. Gorj Primăria 
comunei 
Jupîneşti 

 
Data 

controlului   
16/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
09/11/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 
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8. Dolj Primăria 
comunei 
Pleşoi 

 
Data 

controlului   
20/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
05/11/2007 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

9. Dolj Primăria 
comunei 
Brabova 

 
Data 

controlului   
20/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
21/10/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 
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10.  Dolj Primăria 
comunei 
Dăneţi 

 
Data 

controlului   
22/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
29/10/2008 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

11. Dolj S.P.C.L.E.P.  
Dăneţi 

 
Data 

controlului   
22/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
29/10/2008 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

12. Dolj Primăria 
comunei. 
Mîrşani 

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

Nu a fost cazul. 
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Data 

controlului   
22/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
30/10/2008 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

13. Dolj S.P.C.L.E.P. 
Mîrşani 

 
Data 

controlului   
22/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
30/10/2008 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

14. Dolj Primăria 
comunei 
Melineşti 

 
Data 

controlului   

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - nu a fost prezentată 
dovada comunicării 
exemplarul doi al listelor 
electorale permanente 
Judecătoriei Craiova;  
- nu a fost prezentată 

   În vederea    
întocmirii 
procesului verbal 
de contravenţie, 
au fost solicitate 
de la D.J.E.P. 
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23/05/2013 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
08/04/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
   Avertisment 

dovada comunicării către 
Judecătoria Craiova a 
modificările operate în 
exemplarul listelor 
electorale permanente 
existent la primărie ; 
-  nu au fost prezentate: 
procesul verbal de predare 
primire al listelor electorale 
complementare încheiat 
între I.G.I. Biroul pentru 
Imigrări al judeţului Dolj şi 
Primăria Melineşti, 
exemplarul listelor 
electorale complementare 
şi dovada comunicării către 
Judecătoriei Craiova a 
exemplarului doi al listelor 
electorale complementare. 

Vâlcea datele 
personale ale 
doamnei Ceană 
Ana, primarul 
comunei Melineşti 

15. Dolj S.P.C.L.E.P.  
Melineşti 

 
Data 

controlului   
23/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
08/04/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

16. Dolj Primăria 
comunei 

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

Nu a fost cazul. 
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Fărcaş 
 

Data 
controlului   
23/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
15/10/2007 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)        
Nu a fost cazul 

17. Dolj S.P.C.L.E.P. 
Fărcaş 

 
Data 

controlului   
23/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
15/10/2007 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

18. Olt Primăria 
comunei 
Deveselu 

 
Data 

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

Nu a fost cazul. 
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controlului   
28/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
18/02/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
 Nu a fost cazul 

19. Olt Primăria 
comunei 
Vlădila 

 
Data 

controlului   
28/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
09/03/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
   Avertisment 

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

Nu a fost cazul. 

20. Olt Primăria 
comunei 
Traian 

 
Data 

controlului   
29/05/2013 

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

Nu a fost cazul. 



 11 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
19/08/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

21. Olt Primăria 
comunei 

Gostavăţu 
 

Data 
controlului   
29/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
26/05/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
Nu a fost cazul 

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

Nu a fost cazul. 

22 Gorj S.P.C.L.E.P. 
Gostavăţu 

 
Data 

controlului   
2905/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu au fost constatate 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 
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CONTROL 
26/05/2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
  Nu a fost cazul 

23. Olt Primăria 
comunei 
Studina 

 
Data 

controlului   
30/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
09/03/2010 

 
MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)  
   Avertisment 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control programată la 
sediul Primăriei Studina nu 
a fost efectuată deoarece 
personalul Filialei a 
participat la alegerea 
membrului titular si a 
membrului supleant in 
Comisia de Disciplina din 
cadrul AEP. 

Reprogramare 
control. 

24. Olt Primăria 
comunei 
Grădinile 

 
Data 

controlului   
30/05/2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
26/08/2009 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de îndrumare şi 
control programată la 
sediul Primăriei Studina nu 
a fost efectuată deoarece 
personalul Filialei a 
participat la alegerea 
membrului titular si a 
membrului supleant in 
Comisia de Disciplina din 
cadrul AEP. 

Reprogramare 
control. 
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MĂSURI 
DISPUSE 
(la ultimul 

control)   
Nu a fost cazul          

 
  


