
Filiala Bucuresti-Ilfov 

Nr. Crt. Filiala Judet UAT Data  
controlului 

Motivele care au generat 
stabilirea obiectivelor de 

control/îndrumare 
Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Ilfov 

Primăria 
comunei 
Găneasa 

07.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie Controlul nu a putut fi efectuat. 

 2.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Ilfov 

Primăria 
orașului 
Voluntari 

07.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 3.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Ilfov 

Primăria 
orașului 
Pantelimon 

07.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 4.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Ilfov 

Instituția 
Prefectului 
județului Ilfov 

07.10.2014 

  
Nu a fost cazul. 

5.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Mitreni 

08.10.2014 

Control reprogramat din 
luna septembrie 

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; 
Pentru alegerea Președintelui 
României, 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; 
Listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în 
conformitate cu prevederilor art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 370/2004;                                                                                 
Primarul a autorizat, prin 
dispoziție, două persoane pentru 

Efectuarea radierilor in 
termenul prevazut de lege.  



efectuaerea operațiunilor specifice 
în Registrul electoral;                                                                                            
La momentul controlului existau 
alegatori decedati pe raza 
localitatii, neradiati din SIRE. 
Materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții 
corespunzătoare. 

6.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Căscioarele 

08.10.2014 

Control reprogramat din 
luna septembrie 

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; 
Pentru alegerea Președintelui 
României, 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; 
Listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în 
conformitate cu prevederilor art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 370/2004; 
Operațiunile specifice în SIRE sunt 
realizate de secretarul comunei, 
autorizat de primar să actualizeze  
listele electorale permanente;                                                               
La momentul controlului, toți 
alegatorii decedati pe raza 
localitatii erau radiați din SIRE; 
Materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții 
corespunzătoare. 

Efectuarea radierilor in 
termenul prevazut de lege. 
Având în vedere că persoana 
care efectuează operațiuni în 
Registrul electoral este 
autorizată, potrivit dispoziției 
prezentate, doar pentru a 
actuliza listele electorale 
permanente, echipa de 
control a dispus completarea 
dispoziției. Dispoziția emisă a 
fost transmisă instituției 
noastre. 

7.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Chirnogi 

08.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

 
Primarul a efectuat prima 
delimitare a secţiilor de votare din 
comună şi a stabilit sediile acestora 

Efectuarea radierilor in 
termenul prevazut de lege. 



în conformitate cu prevederile art. 
V alin. (2) din OUG nr. 4/2014; 
Pentru alegerea Președintelui 
României, 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; 
Listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în 
conformitate cu prevederilor art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 370/2004;                                                                   
Operațiunile specifice în SIRE sunt 
realizate de persoane autorizate de 
primar prin dispoziție;                                                                                                                                     
La momentul controlului toți 
alegatorii decedati pe raza 
localitatii erau radiați din SIRE; 
Materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții 
corespunzătoare. 

8.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Dragalina 

09.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 9.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Lehliu 

09.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 10.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Instituția 
Prefectului 
județului 
Călărași 

09.10.2014 

  

Deplasarea nu a putut fi 
efectuată. 

11.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  Călărași DEP Călărași 09.10.2014 

  

Deplasarea nu a putut fi 
efectuată. 

12.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  Călărași 

Primăria 
comunei 14.10.2014 Verificarea îndeplinirii 

celor solicitate prin Controlul nu a putut fi efectuat. 
 



Gălbinași notificarea transmisă 
primarului 

13.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Șoldanu 

14.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 14.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Budești 

14.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 15.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Curcani 

14.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 16.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Luica 

14.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 17.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Vasilați 

14.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 18.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Gurbănești 

15.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 19.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Frăsinet 

15.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 20.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Mânăstirea 

15.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 21.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Ulmu 

15.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 



22.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Independența 

16.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 23.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei Vlad 
Țepeș 

16.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 24.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Călărași 

Primăria 
comunei 
Ștefan Vodă 

16.10.2014 

Verificarea îndeplinirii 
celor solicitate prin 
notificarea transmisă 
primarului Controlul nu a putut fi efectuat. 

 25.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Săbăreni 

21.10.2014 

Control reprogramat din 
luna septembrie 

La momentul controlului toți 
alegatorii decedati pe raza 
comunei erau radiați din SIRE. 
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; 
Listele electorale permanente au 
fost întocmite şi tipărite în 
conformitate cu prevederile art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 370/2004; 
Operațiunile specifice în SIRE sunt 
realizate de secretarul comunei, 
autorizat de primar să opereze în 
listele electorale permanente. 
Materialele de logistică electorală 
sunt păstrate în condiții 
corespunzătoare. 

Efectuarea radierilor în 
Registrul electoral în 
termenul prevăzut la art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Având în vedere că persoana 
care efectuează operaţiuni în 
SIRE este autorizată prin 
dispoziţie numai pentru 
actualizarea listelor 
electorale,  echipa de control 
a dispus completarea 
dispoziției. 

26.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  Giurgiu 

Primăria 
comunei Ulmi 21.10.2014 Control reprogramat din 

luna septembrie 
  



27.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
orașului 
Bolintin Vale 

21.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  28.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Crevedia 
Mare 

22.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  29.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Mârșa 

22.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  30.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Roata de Jos 

22.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  31.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Adunații 
Copăceni 

23.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  32.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Singureni 

23.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  33.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Primăria 
comunei 
Iepureşti 

23.10.2014 Control reprogramat din 
luna septembrie 

  34.  Filiala Bucureşti – 
Ilfov  

Giurgiu 

Instituţia 
Prefectului 
judeţului 
Giurgiu 

23.10.2014 

 

Intâlnirea a avut loc în data de 24 
octombrie. Nu a fost cazul. 

 


