Filiala Bucureşti-Ilfov
Nr. crt.
1.

Municipiul/Judeţul
Călăraşi

Instituţia

Primăria oraşului Budeşti
Data controlului
04/06
Data ultimului control efectuat*
21/06/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.

2.

Călăraşi

Obiective
- verificarea modului de păstrare a registrelor
cuprinzând listele electorale permanente şi
complementare;
- verificarea modului de întocmire a listelor
electorale permanente şi complementare;
- verificarea semnării listelor electorale permanente
şi complementare de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente şi complementare, de către persoanele
abilitate, în baza comunicărilor 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.

S.P.C.L.E.P. Budeşti
- îndrumare privind aplicarea legislației electorale.

Constatări

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

Acțiunea
de
îndrumare
electorală nu a putut fi realizată.

Măsuri dispuse

Nu a fost cazul.

Reprogramare.

Data
04/06
3.
Ilfov

Primăria oraşului Bragadiru
Data controlului
05/06
Data ultimului control efectuat*

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

30/05/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.
4.
Ilfov

S.P.C.L.E.P. Bragadiru

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul.

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

Nu a fost cazul.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.
Data
05/06
5.
Ilfov

Primăria comunei Snagov
Data controlului
06/06
Data ultimului control efectuat*
26/03/2012
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.

6.
Ilfov

Primăria comunei Gruiu
Data controlului
06/06
Data ultimului control efectuat*
19/03/2012

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Reprogramare.

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- păstrarerea listelor electorale
complementare
in
condiții
corespunzătoare;
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.
7.
Giurgiu

Primăria comunei Hotarele

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Data controlului
11/06
Data ultimului control efectuat*
08/11/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- păstrarerea listelor electorale
permanente
in
condiții
corespunzătoare;
8
Giurgiu

S.P.C.L.E.P. Hotarele
Data
11/06

9.

Călăraşi

Primăria municipiului Călărași
Data controlului
12/06
Data ultimului control efectuat*
23/10/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Nu a fost cazul

10.

Călăraşi

Judecătoria Călărași
Data controlului
12/06

11.

Călăraşi

S.P.C.L.E.P. Călărași

- verificarea existenţei unui exemplar original al
listelor electorale permanente ce cuprind alegatorii
din unităţile administrativ-teritoriale arondate
judecătoriei;
- condiţiile de păstrare a listelor electorale;
- existența comunicărilor transmise de primari
privind modificările operate în listele electorale;
- discuţii de natură tehnică şi organizatorică privind
predarea spre topire a listelor electorale permanente
şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral.

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

Reprogramare.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Acțiunea
de
îndrumare
electorală nu a putut fi realizată.

Reprogramare.

Data
12/06
12.

Călăraşi

B.J.A.B.D.E.P. Călărași
Data
12/06

13.

Călăraşi

Primăria comunei Modelu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Data controlului
13/06
Data ultimului control efectuat*
08/05/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.
14.

Călăraşi

Primăria comunei Roseți
Data controlului

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Constatări

Obiective

Măsuri dispuse

13/06
Nu au fost constatate deficienţe
sau abateri de la normele legale.

Data ultimului control efectuat*
08/05/2012

Nu a fost cazul.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.
15.

Ialomiţa

Primăria oraşului Țăndărei

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Data controlului
18/06
Data ultimului control efectuat*
22/05/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.
16.

Ialomiţa

S.P.C.L.E.P. Țăndărei

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Acțiunea
de
îndrumare
electorală nu a putut fi realizată.

Reprogramare.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Acţiunea

Data
18/06
17.

Ialomiţa

Primăria oraşului Fetești
Data controlului
19/06
Data ultimului control efectuat*
23/04/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.

18.

Ialomiţa

S.P.C.L.E.P. Fetești

de

îndrumare

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

electorală nu a putut fi realizată.

Reprogramare.

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul.

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

Reprogramare.

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

Reprogramare.

Data
19/06
19.

Ialomiţa

Judecătoria Fetești

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10.

Data controlului
19/06
20.
Giurgiu

Primăria comunei Găujani
Data controlului
20/06
Data ultimului control efectuat*
08/11/2011

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.
21.
Giurgiu

Primăria comunei Vedea
Data controlului
20/06
Data ultimului control efectuat*
08/11/2011
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

22.
Giurgiu

Primăria comunei
Roata de Jos
Data controlului
25/06
Data ultimului control efectuat*
22/02/2011
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- actualizarea listelor electorale
permanente de către persoana
autorizată;
comunicarea
modificărilor
efectuate către judecătorie.

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 listele
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.);
- 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.

Constatări

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

Măsuri dispuse

Reprogramare.

23.
Giurgiu

S.P.C.L.E.P. Roata de Jos

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Acţiunea
de
îndrumare
electorală nu a putut fi realizată.

Reprogramare.

Data
25/06
24.

Călăraşi

Primăria comunei Belciugatele
Data controlului
26/06
Data ultimului control efectuat*
30/06/2011

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Reprogramare.

Nr. crt.

Municipiul/Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

25.
Ilfov

Primăria comunei
Brănești

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Reprogramare.

Data controlului
26/06
Data ultimului control efectuat*
30/06/2011
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.
26.
Giurgiu

Primăria comunei
Comana

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

Nu a fost cazul.

Conform obiectivului prevăzut la pct. 2.

Nu a fost cazul.

Nu a fost cazul.

Data controlului
27/06
Data ultimului control efectuat*
03/04/2012
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu a fost cazul.
27.
Giurgiu

S.P.C.L.E.P. Comana
Data
27/06

