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Filiala Bucureşti - Ilfov      
 
Nr. 
crt
. 

Judeţul Instituţia 
controlată 

Obiectivele activităţii de îndrumare şi 
control electoral  Constatări Măsuri dispuse 

1 Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Sărățeni 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
01.07.2014 
 
Efectuat 
01.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
02.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale                 
şi-au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 

2. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Sălcioara 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
01.07.2014 
 
Efectuat 
01.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
20.07.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- există alegători care nu au fost 
radiați în caz de deces, interzicere a 
drepturilor electorale sau punere sub 
interdicție; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 

3. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Săveni 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
02.07.2014 
 
Efectuat 
02.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
03.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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electorală. 
 

permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în   condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

4. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Sudiți 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
02.07.2014 
 
Efectuat 
02.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
03.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 

5. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Platonești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
03.07.2014 
 
Efectuat 
03.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
03.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 

-  primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiilor de votare din 
comună şi a stabilit sediile acestora în 
conformitate cu prevederile art. V alin. (2) 
din OUG nr. 4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Actualizarea listei 
electorale 
complementare,  în 
conformitate cu 
prevederile art. 221 

alin. (4) din Legea 
nr. 67/2004 pentru 
alegerea 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an; 
- lista electorală complementară nu a fost   
actualizată. 

6. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Movila 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
03.07.2014 
 
Efectuat 
03.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
17.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 

-  primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral ; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal ; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare ; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 

7. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Valea 
Măcrișului 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
07.07.2014 
 
Efectuat 
07.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
16.10.2012 
 
MĂSURI 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 

-  primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiilor de votare din 
comună şi a stabilit sediile acestora în 
conformitate cu prevederile art. V alin. (2) 
din OUG nr. 4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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DISPUSE: 
-actualizarea 
listelor 
electorale 
permanente; 
-comunicarea 
către 
judecătoria 
Urziceni a 
modificărilor 
operate în 
listele electorale 
permanente. 

electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

8. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Ciocârlia 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
07.07.2014 
 
Efectuat 
07.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
16.10.2012 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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MĂSURI 
DISPUSE: 
-păstrarea 
listelor 
electorale 
permanente în 
condiții 
corespunzătoar
e 
-actualizarea 
listelor 
electorale 
permanente; 
-comunicarea 
către 
judecătoria 
Urziceni a 
radierilor 
efectuate în 
listele electorale 
permanente. 

- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 

9. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Colelia 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
07.07.2014 
 
Efectuat 
07.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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04.10.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au 
permis tipărirea în condiţii optime a 
listelor electorale permanente şi a copiilor 
de pe acestea la alegerile pentru 
Parlamentul European din acest an. 
- listele electorale complementare au fost 
actualizate, în conformitate cu prevederile 
art. 22 alin (4) din Legea 67/2004. 

10. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Sinești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
09.07.2014 
 
Efectuat 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 
de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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09.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
27.06.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

 

11. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Drăgoești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
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09.07.2014 
 
Efectuat 
09.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
20.06.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- există alegători care nu au fost 
radiați în caz de deces, interzicere a 
drepturilor electorale sau punere sub 
interdicție; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

completările 
ulterioare. 
 

12. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Roșiori 
 
Data 
controlului: 
 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
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Programat 
09.07.2014 
 
Efectuat 
09.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
20.06.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

de votare şi sediile acestora au fost aduse 
la cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- operaţiunile specifice în Registrul 
electoral sunt realizate de persoane 
autorizate de primar în acest scop prin 
dispoziţie; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au 
interzis drepturile electorale/puşi sub 
interdicţie au fost radiaţi din Registrul 
electoral; 
- listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în conformitate 
cu prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din 
Legea nr. 35/2008; 
- pachetele electorale au fost 
generate în SIRE conform Programului 
operațiunilor din Registrul electoral; 
- copiile de pe listele electorale 
permanente au fost tipărite în termenul 
legal şi au fost predate birourilor 
electorale ale secţiilor de votare pe bază 
de proces-verbal; 
- materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an. 

nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
 

13. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Ciulnița 
 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
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Data 
controlului: 
 
Programat 
16.07.2014 
 
Efectuat 
16.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
19.07.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

4/2014; 
delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
Registrul secţiilor de votare a fost aprobat 
în SIRE conform planificării şi a procedurii 
transmise de Filiala Bucureşti-Ilfov prin 
poşta electronică; 
listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
 

14. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Cosâmbești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
16.07.2014 
 
Efectuat 
16.07.2014 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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Data ultimului 
control 
efectuat: 
09.04.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

15. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Mărculești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
16.07.2014 
 
Efectuat 
16.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
09.04.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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- obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

16. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Andrășești 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
17.07.2014 
 
Efectuat 
17.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
11.04.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- listele electorale complementare nu au 
putut fi prezentate, acestea fiind păstrate 
în biroul primarului (care nu se afla la 
primărie în momentul controlului). 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Emiterea unei noi 
dispoziții privind 
autorizarea 
persoanelor care 
efectuează 
operaţiuni în 
Registrul electoral 
în termen de 10 
zile. 
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precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

17. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Traian 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
17.07.2014 
 
Efectuat 
17.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
24.05.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Completarea 
dispoziției privind 
autorizarea 
persoanelor care 
efectuează 
operaţiuni în 
Registrul electoral 
în termen de 10 
zile. 

18. Ialomiț
a 

Primăria 
orașului Amara 
 
Data 
controlului: 
 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din oraș şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
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Programat 
17.07.2014 
 
Efectuat 
17.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
19.07.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 
 

votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Emiterea unei noi 
dispoziții privind 
autorizarea 
persoanelor  care 
efectuează 
operaţiuni în 
Registrul electoral 
în termen de 10 
zile. 

19. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Gura 
Ialomiței 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
23.07.2014 
 
Efectuat 
23.07.2014 
 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
 



19 
 

Data ultimului 
control 
efectuat: 
22.05.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

20. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei 
Giurgeni 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
23.07.2014 
 
Efectuat 
23.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
22.05.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Transmiterea prin 
fax sau email către 
Filiala București-
Ilfov, în termen de 
3 zile de la data 
controlului, a 
dispoziției 
primarului privind 
autorizarea 
persoanei care 
opereaza în SIRE. 
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integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- dispoziția primarului privind autorizarea 
persoanei care opereaza în SIRE nu a putut 
fi prezentată deoarece era păstrată în 
biroul secretarului comunei, care nu era 
prezent la sediul instituţiei. 

21. Ialomiț
a 

Primăria 
comunei Valea 
Ciorii 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
24.07.2014 
 
Efectuat 
24.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
09.04.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 

- primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiei de votare din comună 
şi a stabilit sediul acesteia în conformitate 
cu prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiei 
de votare şi sediul acesteia au fost aduse 
la cunostinţă publică potrivit dispoziţiilor 
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Completarea 
dispoziției 
primarului privind 
autorizarea 
persoanei care 
efectuează 
operaţiuni în 
Registrul electoral 
în termen de 10 
zile. 
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electorală. 
22. Ialomiț

a 
Primăria 
comunei Mihail 
Kogălniceanu 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
24.07.2014 
 
Efectuat 
24.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
22.05.2012 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 
- 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale şi-
au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 25 mai 2014, potrivit reglementărilor 
în materie electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea autorizării de către primar, 
prin dispoziţie, a persoanelor care 
efectuează astfel de operaţiuni; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 
integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate; realizarea de 
documentare foto privind materialele de 
logistică electorală; 
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul electoral, 
precum şi a celor cu atribuţii în materie 
electorală. 

- primarul a efectuat prima delimitare a 
secţiilor de votare din comună şi a stabilit 
sediile acestora în conformitate cu 
prevederile art. V alin. (2) din OUG nr. 
4/2014; 
- delimitarea, numerotarea secţiilor de 
votare şi sediile acestora au fost aduse la 
cunoştinţă publică potrivit dispoziţiilor art. 
18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008; 
- Registrul secţiilor de votare a fost 
aprobat în SIRE conform planificării şi a 
procedurii transmise de Filiala Bucureşti-
Ilfov prin poşta electronică; 
- listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin. (1)-(6) din Legea 
nr. 35/2008; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
- dotările tehnice existente au permis 
tipărirea în condiţii optime a listelor 
electorale permanente şi a copiilor de pe 
acestea la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an; 
- alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie 
au fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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Controale efectuate şi neprogramate 
 
1. Ilfov Primăria 

comunei 1 
Decembrie 
 
Data 
controlului: 
 
Programat 
15.07.2014 
 
Efectuat 
15.07.2014 
 
Data ultimului 
control 
efectuat: 
19.03.2014 
 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- monitorizarea modului în care 
autorităţile administraţiei publice locale 
şi-au îndeplinit obligaţiile ce le-au 
revenit pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European din 25 mai 2014, 
potrivit reglementărilor în materie 
electorală; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate; 
- verificarea efectuării operaţiunilor 
specifice în Registrul electoral, conform 
prevederilor legale; 
- verificarea modului de întocmire, 
actualizare şi păstrare a listelor 
electorale; 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
obţinerea de informaţii privind 

Registrul secţiilor de votare a fost aprobat în 
SIRE conform planificării şi a procedurii 
transmise de Filiala Bucureşti-Ilfov prin poşta 
electronică; 
listele electorale permanente au fost 
întocmite şi tipărite în conformitate cu 
prevederilor art. 26 alin.. (1)-(6) din Legea nr. 
35/2008; 
materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiții corespunzătoare; 
dotările tehnice existente au permis tipărirea 
în condiţii optime a listelor electorale 
permanente şi a copiilor de pe acestea la 
alegerile pentru Parlamentul European din 
acest an; 
alegătorii decedaţi/cărora li s-au interzis 
drepturile electorale/puşi sub interdicţie au 
fost radiaţi din Registrul electoral. 

Efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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- integritatea lor şi materialele din care 
acestea sunt confecţionate;  
- acordarea de asistenţă/îndrumare 
persoanelor desemnate de primar să 
efectueze operaţiuni în Registrul 
electoral, precum şi a celor cu atribuţii 
în materie electorală. 


