Filiala Bucuresti-Ilfov
Nr. Filiala
Crt.
1

Judet

Filiala
Giurgiu
BucurestiIlfov

UAT

Data
controlului

Obiective

Comuna
Frătești

03.mar

=verificarea modului în care
autorităţile administraţiei
publice locale şi-au îndeplinit
obligaţiile ce le-au revenit
pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru
Preşedintele României din anul
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

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Control
Efectuat
Neefectuat

Constatări

Măsuri dispuse

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin

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

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.

dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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

2

Giurgiu

Comuna
Gogoșari

03.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,

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

alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
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Ialomița Biroul pentru
Imigrări al
județului
Ialomița

03.mar

4

Ialomița Instituția
Prefectului
Județului
Ialomița

03.mar

Verificarea actualizării listelor
electorale complementare la
nivelul judeţului, în
conformitate cu prevederile art.
22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Schimb de informaţii privind
actualizarea delimitării secţiilor
de votare din judeţ, de către
primari, până la data de 1
martie 2015.

Potrivit legii,
listele electorale
complementare
se actualizează
până la data de 1
martie a fiecărui
an.

Efectuat

Potrivit legii,
Reprogramat
actualizarea
delimitării secțiilor
de votare, de
către primari, se
efectuează până
la data de 1
martie a fiecărui

Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
La data întâlnirii nu se
ridicaseră toate listele
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița.

5

Ialomița DEP Slobozia

03.mar

Verificarea efectuării
operaţiunilor specifice în
Registrul electoral, conform
prevederilor legale.

6

Ialomița Biroul
Județean
Ialomița
Ialomița Comuna
Buești

03.mar

Instruirea personalului nou
angajat.

04.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

7

an.
Verificarea
efectuării
operaţiunilor
specifice în
Registrul
electoral, conform
prevederilor
legale.
Instruirea
personalului nou
angajat.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Operaţiunile specifice
în Registrul electoral se
realizează conform
prevederilor legale.

Efectuat
Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe

Nu a fost cazul.

raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
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Ialomița Comuna
Gheorghe
Doja

04.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.
Ridicarea listei
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița.

efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
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Giurgiu

Comuna
Cosoba

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Lista electorală
complementară nu a fost
ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Ialomița.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în

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

Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
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Giurgiu

Comuna Joița

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar 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.

Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
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Ialomița Comuna
Grindu

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Ridicarea listei
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița.

raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
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Ialomița Comuna
Reviga

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Lista electorală
complementară nu a fost
ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Ialomița.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe

Nu a fost cazul.

raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
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Călărași

Comuna
Fundeni

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate

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

de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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

14

Călărași

Comuna
Vasilați

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu

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

prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente nu au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, acestea
fiind tipărite la Instituția
Prefectului județului
Călărași.

15

Ilfov

Comuna
Afumați

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Lista electorală
complementară nu a
putut fi prezentată
deoarece, până la data
controlului, aceasta nu a
a fost ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Călărași.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente nu au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi

a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, acestea
fiind tipărite la Instituția
Prefectului județului
Călărași.
16

Ilfov

Comuna
Petrăchioaia

05.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate 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.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente nu au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea

la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, acestea
fiind tipărite la Instituția
Prefectului județului
Călărași.
17

Ilfov

Biroul pentru
Imigrări al
județului
Ilfov

05.mar

18

Ilfov

Instituția
Prefectului
Județului
Ilfov

05.mar

19

Giurgiu

Biroul pentru
Imigrări al
județului
Giurgiu

09.mar

20

Giurgiu

Instituția
Prefectului
Județului

09.mar

Verificarea actualizării listelor
electorale complementare la
nivelul judeţului, în
conformitate cu prevederile art.
22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Schimb de informaţii privind
actualizarea delimitării secţiilor
de votare din judeţ, de către
primari, până la data de 1
martie 2015.

Verificarea actualizării listelor
electorale complementare la
nivelul judeţului, în
conformitate cu prevederile art.
22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Schimb de informaţii privind
actualizarea delimitării secţiilor
de votare din judeţ, de către

Potrivit legii,
listele electorale
complementare
se actualizează
până la data de 1
martie a fiecărui
an.

Reprogramat

Potrivit legii,
Reprogramat
actualizarea
delimitării secțiilor
de votare, de
către primari, se
efectuează până
la data de 1
martie a fiecărui
an.
Potrivit legii,
Reprogramat
listele electorale
complementare
se actualizează
până la data de 1
martie a fiecărui
an.

Potrivit legii,
Reprogramat
actualizarea
delimitării secțiilor

Giurgiu

21

Giurgiu

Comuna Ulmi

primari, până la data de 1
martie 2015.

10.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

de votare, de
către primari, se
efectuează până
la data de 1
martie a fiecărui
an.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Transmiterea Dispoziției
privind autorizarea
operatorilor în Registrul
Electoral în termen 5
zile (Dispoziţia nr.
86/16.04.2014 a fost
transmisă prin e-mail în
data de 11.03.2015,
respectându-se
termenul dispus prin
PV).

dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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

22

Giurgiu

Comuna
FloreștiStoenești

10.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,

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

alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.

23

Călărași

Comuna
Spanțov

10.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a

24

Călărași

Comuna
Chiselet

10.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Ridicarea listei
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al

art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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

județului Călăraşi.

25

Ilfov

Comuna
Clinceni

10.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

26

Ilfov

Comuna
10.mar
Dragomirești-

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat

Reprogramat

Reprogramat

electorale ale secţiilor de
votare pe bază de
proces-verbal.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Lista electorală
complementară nu a
putut fi prezentată
deoarece, până la data
controlului, aceasta nu a
a fost ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Călărași.

Vale

27

Ialomița Comuna
Bucu

data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.
11.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Ridicarea listei
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița.

întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Lista electorală

28

Ialomița Comuna
Gheorghe
Lazăr

11.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

complementară nu a fost
ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Ialomița.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost

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

întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.

29

Călărași

Instituția
Prefectului
Județului
Călărași

11.mar

Schimb de informaţii privind
actualizarea delimitării secţiilor
de votare din judeţ, de către
primari, până la data de 1
martie 2015.

30

Călărași

Biroul pentru
Imigrări al
județului
Călărași

11.mar

31

Giurgiu

Comuna
Bulbucata

12.mar

Verificarea actualizării listelor
electorale complementare la
nivelul judeţului, în
conformitate cu prevederile art.
22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

Potrivit legii,
Efectuat
actualizarea
delimitării secțiilor
de votare, de
către primari, se
efectuează până
la data de 1
martie a fiecărui
an.
Potrivit legii,
Efectuat
listele electorale
complementare
se actualizează
până la data de 1
martie a fiecărui
an.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

La data întâlnirii nu se
ridicaseră toate listele
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Călăraşi.

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora

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

au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,

32

Giurgiu

Comuna
Schitu

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale

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

Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
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Ialomița Comuna
Manasia

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

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
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea

Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
34

Ialomița Comuna
Gîrbovi

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru

afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
35

Călărași

Comuna
Dorobanțu

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.

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

La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral sunt efectuate
de persoane autorizate
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
36

Călărași

Comuna
Ulmu

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului
existau alegători
decedaţi pe raza
comunei care nu erau
radiaţi din Registrul

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente nu au permis

tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, acestea
fiind tipărite la Instituția
Prefectului județului
Călărași.
37

Ilfov

Comuna
Găneasa

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau 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.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
38

Ilfov

Comuna
Brănești

12.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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

Președintele României
din anul 2014.
39

Giurgiu

Comuna
Roata de Jos

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

40

Giurgiu

Comuna
Mârșa

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

41

Călărași

Comuna
Frumușani

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Reprogramat

Reprogramat

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.

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

La data controlului
existau alegători
decedaţi pe raza
comunei care nu erau
radiaţi din Registrul
electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică

42

Călărași

Comuna
Curcani

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

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
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului
existau alegători

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

decedaţi pe raza
comunei care nu erau
radiaţi din Registrul
electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții

43

Ilfov

Comuna
Tunari

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau 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.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
44

Ilfov

Comuna
Balotești

45

Ialomița Comuna
Bărcăneşti

17.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

18.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Reprogramat

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe

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

raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice

46

Ialomița Comuna
Axintele

18.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt

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

efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi

47

Giurgiu

Comuna
Isvoarele

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
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.

permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.

48

Giurgiu

Comuna
Vărăști

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi

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

din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis
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Ialomița Comuna
Coșereni

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate 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.

autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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

50

Ialomița Comuna
Borănești

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost

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

51

Călărași

Comuna

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute

În anul 2014 nu a

Efectuat

întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Primarul a efectuat, prin

Efectuarea radierilor în

Vâlcelele

la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile art. 26 alin.
(1)-(6) din Legea nr.

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

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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
52

Călărași

Comuna
Grădiștea

19.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativ-

Efectuat

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

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

teritorială.

în conformitate cu
şi completările
prevederile art. V alin. (2) ulterioare.
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente nu au permis
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, acestea
fiind tipărite la Instituția
Prefectului județului
Călărași.
53

Giurgiu

Comuna
Călugăreni

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu

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

prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile art. 26 alin.
(1)-(6) din Legea nr.
35/2008.
Pachetele electorale au
fost generate în SIRE
conform Programului
operațiunilor din

ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral în termen de 5
zile şi transmiterea
acesteia către BJ
(Dispoziţia nr.
43/24.03.2015 a fost
transmisă prin e-mail).

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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi

54

Giurgiu

Comuna
Adunații
Copăceni

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu

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

prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform

55

Călărași

Comuna
Crivăț

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

prevederilor art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
La data controlului,

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

alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
56

Călărași

Comuna
Radovanu

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin Nu a fost cazul.
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziţie.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Listele electorale

permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente permiteau
tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014, dar

acestea au fost tipărite la
Instituția Prefectului
județului Călărași.
57

Ilfov

Comuna
Ciolpani

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

58

Ilfov

Comuna
Periș

24.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

59

Ialomița Comuna Ion
Roată

25.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Reprogramat

Reprogramat

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.

Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
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
Președintele României
din anul 2014.
60

Ialomița Comuna
Sfîntu
Gheorghe

25.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin
dispoziţie, prima
delimitare a secţiilor de
votare din comună şi a
stabilit sediile acestora,
în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de
votare s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor
art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 35/2008.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014,
delimitarea,
numerotarea secţiilor de
votare şi sediile acestora
au fost aduse la
cunoştinţă publică,
conform Hotărârii
Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe
raza comunei erau radiaţi

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenul prevăzut la art.
23 alin. (2) din Legea nr.
35/2008, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Autorizarea, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează
operaţiuni în Registrul
Electoral.
Ridicarea listei
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări al
județului Ialomița.

din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul
electoral nu erau
efectuate de persoane
autorizate în acest scop
de primar prin dispoziţie.
Listele electorale
permanente au fost
întocmite în
conformitate cu
prevederile 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.
Pentru alegerea
Preşedintelui României
din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie,
locurile speciale pentru
afişajul electoral.
Materialele de logistică
electorală sunt păstrate
în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice
existente au permis

61

Giurgiu

Comuna
Crevedia

26.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

62

Giurgiu

Comuna
Vânătorii
Mici

26.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

63

Ilfov

Comuna
Domnești

26.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

64

Ilfov

Comuna
Ciorogârla

26.mar

Conform obiectivelor prevăzute
la controlul programat pentru
data de 03.03.2015 în comuna
Frătești.

În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.
În anul 2014 nu a
fost efectuat
niciun control la
această unitate
administrativteritorială.

Reprogramat

Reprogramat

Reprogramat

Reprogramat

tipărirea în condiţii
optime a listelor
electorale permanente şi
a copiilor de pe acestea
la alegerile pentru
Președintele României
din anul 2014.
Lista electorală
complementară nu a fost
ridicată de la Biroul
pentru Imigrări al
județului Ialomița.

