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Filiala Bucureşti-Ilfov      
 

Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

1.  
București 

 
Primăria sectorului 2 

 
Data controlului  

09/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
04/04/2013 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- identificarea unor spaţii aflate în locuri 
publice accesibile, a căror configuraţie 
să permită folosirea lor ca secţii de 
votare; 
- rearondarea alegătorilor, acolo unde 
este posibil, la secţiile de votare aflate 
în aceeaşi locaţie. 

 

 
 acordarea de asistenţă în efectuarea 
operaţiunilor de delimitare a secţiilor de votare 
în Registrul secţiilor de votare, precum şi de 
actualizare, alocare a alegătorilor pe secţii de 
votare şi generare a pachetelor electorale în 
Registrul electoral; 
 obţinerea de informaţii cu privire la 
problemele întâmpinate în perioada de evaluare 
a capacităţii primăriilor de a utiliza Registrul 
electoral şi de a tipări listele electorale 
permanente. 

  
Nu a fost cazul. 

 
Nu a fost cazul. 

2.   
Giurgiu 

        
Primăria comunei Bucșani 

 
Data controlului  

10/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
25/09/2012 

 

 
 verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale; 
 verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale; 
 verificarea semnării listelor electorale de 
către persoanele abilitate; 
 verificarea actualizării listelor electorale, de 
către persoanele abilitate, în baza comunicărilor 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                 Nu a fost cazul. 

primite; 
 verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în listele electorale 
existente la primărie; 
 respectarea de către primar  a obligaţiei de a 
pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare 
listele electorale şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile 
greşite sau erorile din liste; 
 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.); 
 verificarea respectării 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; 
 acordarea de asistenţă în efectuarea 
operaţiunilor de delimitare a secţiilor de votare 
în Registrul secţiilor de votare, precum şi de 
actualizare, alocare a alegătorilor pe secţii de 
votare şi generare a pachetelor electorale în 
Registrul electoral; 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

 obţinerea de informaţii cu privire la 
problemele întâmpinate în perioada de evaluare 
a capacităţii primăriilor de a utiliza Registrul 
electoral şi de a tipări listele electorale 
permanente. 
 

3. 
 

 
Giurgiu 

        
Primăria comunei Vânătorii Mici 

 
 

Data controlului  
10/10 

 
Data ultimului control efectuat* 

22/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                  Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

4.  
Ilfov 

        
Primăria comunei Ștefăneștii de Jos 

 
Data controlului  

11/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
12/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

  
Până la data controlului 
modificările operate nu au 
fost comunicate Judecătoriei 
Buftea. 
 

 
Comunicarea 
periodică a 
modificărilor 
operate în listele 
electorale 
permanente către 
Judecătoria Buftea. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

  - actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

5.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Tunari 

 
Data controlului  

18/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
29/04/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

6.  
Călărași 

 
Primăria comunei Frumușani 

 
Data controlului  

14/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
28/09/2012 

 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

  
La data controlului nu au 
putut fi prezentate: adresa 
de înaintare a exemplarului 
II al listei electorale 
permanente către 
Judecătoria Giurgiu și 
procesul-verbal de predare-
primire a listelor electorale 

 
Comunicarea 
dovezii de 
transmitere a 
exemplarului II al 
listei electorale 
permanente la 
Judecătoria 
Giurgiu, în termen 



5 
 

Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

permanente, de la 
BJABDEP Giurgiu către 
primar. 
 

de 10 zile. 

7.  
Călărași 

 
Primăria comunei Vasilați 

 
Data controlului  

14/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
23/10/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                  Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

8  
Călărași 

 
Primăria comunei Crivăț 

 
Data controlului  

15/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
08/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare. 

9.  
Călăraşi 

 
Primăria comunei Radovanu 

 
Data controlului  

15/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
16/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

10.  
Călăraşi 

 
Primăria comunei Luica 

 
Data controlului  

15/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
                         15/05/2012 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

11.  
Călăraşi 

 
Primăria comunei Curcani 

 
Data controlului  

15/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
21/06/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

12.  
Călăraşi 

 
Primăria comunei Ulmu 

 
Data controlului  

16/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
06/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

13.  
Călăraşi 

 
Primăria comunei Nana 

 
Data controlului  

16/10 
 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

Data ultimului control efectuat* 
15/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 
14.  

Giurgiu 
 

Primăria comunei Slobozia 
 

Data controlului  
16/10 

 
Data ultimului control efectuat* 

28/03/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

  
La data controlului nu au 
putut fi prezentate: adresa 
de înaintare a exemplarului 
II al listei electorale 
permanente către 
Judecătoria Giurgiu și 
procesul-verbal de predare-
primire a listelor electorale 
permanente, de la 
BJABDEP Giurgiu către 
primar. 
 

 
Comunicarea 
dovezii de 
transmitere a 
exemplarului II al 
listei electorale 
permanente la 
Judecătoria 
Giurgiu, în termen 
de 10 zile. 

15.  
Ialomiţa 

 
Primăria comunei Malu 

 
Data controlului  

16/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
08/11/2011 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 



9 
 

Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

16.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Mihai Bravu 

 
Data controlului  

17/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
03/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 

17.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Frătești  

 
Data controlului  

17/10 
 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

Data ultimului control efectuat* 
28/03/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

18.  
Călărași 

 
Primăria comunei Lehliu 

 
Data controlului  

17/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
25/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

19.  
Călărași 

 
Primăria comunei Sărulești  

 
Data controlului  

17/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
22/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

20.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Hotarele 

 
Data controlului  

21/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
08/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

  
Nu a fost cazul. 

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

21.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Vărăști 

 
Data controlului  

21/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
06/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare; 
- continuarea comunicării  modificărilor 
efectuate in listele electorale 
permanente către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

22.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Dobroești 

 
Data controlului  

21/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
12/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

23.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Cernica 

 
Data controlului  

21/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
12/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

24. 
 
 
 

 
Călărași 

 
Primăria comunei Chiselet 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
09/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

(la ultimul control) 
Nu a fost cazul. 

25.  
Călărași 

 
Primăria comunei Spanțov 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
09/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

26.  
Călărași 

 
Primăria comunei Ulmeni 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
28/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

27.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Jilavele 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
30/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

28.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Dridu 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
19/06/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

29.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Adâncata  

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
30/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

 
Acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
putut fi realizată. 

 
 
Reprogramare. 

30.  
Călărași 

 
Primăria comunei Gurbănești 

 
Data controlului  

23/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
22/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

31.  
Călărași 

 
Primăria comunei Mânăstirea 

 
Data controlului  

23/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
09/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

 
Acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
putut fi realizată. 

 
 
Reprogramare. 

32.  
Călărași 

 
Primăria comunei Chiselet 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
09/05/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 



18 
 

Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

33.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Jilava 

 
Data controlului  

23/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
13/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

34.  
Ilfov 

 

 
        Primăria comunei Domnești 
 

Data controlului  
23/10 

 
Data ultimului control efectuat* 

26/07/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

35.  
Călărași 

 
Primăria comunei Cornetu 

 
Data controlului  

23/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
30/05/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

  
Nu a fost cazul. 

 
Nu a fost cazul. 

36.  
Călărași 

 
Primăria comunei Ștefan Vodă 

 
Data controlului  

24/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
10/10/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

37.  
Călărași 

 
Primăria comunei Independența 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
11/10/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

38.  
Călărași 

 
Primăria comunei Cuza Vodă 

 
Data controlului  

24/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
10/10/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

39.  
Călărași 

 
Primăria comunei Ciocănești 

 
Data controlului  

22/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
24/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 

40.  
Călărași 

 
Primăria comunei Dorobanțu 

 
Data controlului  

24/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
24/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

condiții corespunzătoare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

41.  
Călărași 

 
Primăria comunei Grădiștea 

 
Data controlului  

                           24/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
24/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- păstrarerea listelor electorale in 
condiții corespunzătoare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

42.  
Giurgiu 
 

 
Primăria comunei Găujani 

 
Data controlului  

28/10 
 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

Data ultimului control efectuat* 
08/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

43.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Vedea 

 
Data controlului  

28/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
08/11/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

  
La data controlului, 
persoanele decedate nu erau 
radiate din listele electorale 
permanente. 
 

 
 Actualizarea 
listelor electorale 
permanente. 
Comunicarea 
modificărilor 
efectuate către 
judecătorie. 

44.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Ciolpani 

 
Data controlului  

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

28/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
19/07/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 

45.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Periș 

 
Data controlului  

28/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
19/07/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

46.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Bucu 

 
Data controlului  

29/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
26/05/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

47.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Ograda 

 
Data controlului  

29/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
23/05/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

48.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Corbeanca 

 
Data controlului  

29/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
26/07/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

49.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Mogoșoaia 

 
Data controlului  

29/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
26/07/2011 

 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

 
Acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
putut fi realizată. 

 
 
Reprogramare. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

50.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Grindu 

 
Data controlului  

30/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
25/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

51.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Gheorghe Doja 

 
Data controlului  

30/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
05/05/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

Nu a fost cazul. 

52.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Ion Roată 

 
Data controlului  

30/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
11/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

  
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

53.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Găiseni 

 
Data controlului  

30/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
21/06/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- comunicarea modificărilor efectuate 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

către judecătorie. 
54.  

Giurgiu 
 

Primăria comunei Florești-Stoenești 
 

Data controlului  
30/10 

 
Data ultimului control efectuat* 

21/06/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

55.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Balaciu 

 
Data controlului  

31/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
13/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Nu a fost cazul. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

56.  
Ialomița 

 
Primăria comunei Sfântu Gheorghe 

 
Data controlului  

31/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
11/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

57.  
Giurgiu 

 
Primăria comunei Bolintin-Deal 

 
Data controlului  

31/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
16/06/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
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Nr. 
crt. 

Municipiul/
Judeţul 

Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri 
dispuse 

- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

58.  
Ilfov 

 
Primăria comunei Ciorogîrla 

 
Data controlului  

31/10 
 

Data ultimului control efectuat* 
26/07/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- actualizarea listelor electorale 
permanente de către persoana 
autorizată; 
- comunicarea modificărilor efectuate 
către judecătorie. 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 

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

 
Nu a fost cazul. 
 

 


