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Filiala Sud-Muntenia     
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Prahova Primăria comunei  Rafov 
Data controlului: 
04.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.09.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

- realizarea din timp a dotarilor 
specifice sectiilor de votare; 
- existenta exemplarului original al 
listei electorale permanente , a listei 
electorale complementare si a listei 
electorale speciale; 
- verificarea modului de pastrare a 
registrelor cuprizand listele 
electorale; 
- verificarea modului de intocmire a 
listelor electorale permanente, a 
listelor electorale complementare si a 
listelor electorale speciale; 
- verificarea semnarii listelor 
electorale permanente, a listelor 
electorale complementare si a listelor 
electorale speciale de catre 
persoanele abilitate; 
- verificarea actualizarii listelor 
electorale de catre persoanele 
abilitate, in baza comunicarilor 
primite; 
- autorizarea persoanei care 
efectueaza operatiuni de modificare 
in listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuarii de comunicari 
catre judecatoria competenta 
teritorial cu privire la modificarile 
operate in exemplarul listei electorale 
permanente existent la primarie; 
- respectarea de catre primar a 
obligatiei de a pune la dispozitia 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 
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alegatorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente si de 
solutionare a intampinarilor privind 
omisiunile, inscrierile gresite sau 
erorile din listele electorale 
permanente; 
- verificarea logisticii electorale 
utilizate in procesele electorale 
anterioare; 
- verificarea logisticii electorale 
existente in ceea ce priveste 
integritatea acesteia; 
- obtinearea de informatii privind 
integritatea si modul de confectionare 
a materialelor de logistica 
electorala(urne, cabine de vot etc.); 
- respectarea hotararilor si 
instructiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanenta; 
 

2 Prahova Primăria comunei  Olari 
Data controlului: 
04.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.09.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 

3 Prahova Primăria orasului Slanic 
Data controlului: 
04.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.05.2013 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 

Reprogramare control 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

4 Prahova Primăria comunei  Valcanesti 
Data controlului: 
04.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  11.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

5 Prahova Primăria comunei  Sangeru 
Data controlului: 
05.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  29.11.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 

6 Prahova Primăria comunei  Salcia 
Data controlului: 
05.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  29.11.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 

7 Prahova Primăria Municipiului  Ploiesti 
Data controlului: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 
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06.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  09.11.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

8 Prahova Primăria comunei  Măneşti 
Data controlului: 
06.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  17.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Nu s-au constatat 
nereguli. 

Nu s-au dispus masuri. 

9 Arges Primăria orasului Mioveni 
Data activitatii de indrumare: 
11.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  16.04.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

10 Arges Primăria comunei  Maracineni 
Data activitatii de indrumare: 
11.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  06.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 
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:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

11 Arges Primăria Municipiului Curtea de 
Arges 
Data activitatii de indrumare: 
13.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.09.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

12 Arges Primăria comunei  Albestii de 
Arges 
Data controlului: 
13.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.09.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

13 Prahova Primăria Municipiului Pitesti 
Data activitatii de indrumare: 
18.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  03.04.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

14 Prahova Primăria comunei Banesti 
Data controlului: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 

Reprogramare control 



 6 

20.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  22.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

15 Prahova Primăria comunei  Poiana Campina 
Data controlului: 
20.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  22.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

16 Teleorman Primăria comunei  Poeni 
Data controlului: 
25.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  01.11.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 



 7 

17 Teleorman Primăria comunei  Purani 
Data controlului: 
25.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  01.11.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

18 Arges Primăria Municipiului Campulung 
Data activitatii de indrumare: 
25.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
FECTUAT:  16.05.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

19 Prahova Primăria orasului Breaza 
Data activitatii de indrumare: 
26.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  12.03.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

20 Dambovita Primăria Municipiului  Moreni 
Data activitatii de indrumare: 
26.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  29.05.2013 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

21 Dambovita Primăria comunei Morteni  
Data controlului: 
27.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

22 Dambovita Primăria comunei  Uliesti 
Data controlului: 
27.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

Controlul nu a putut fi 
efectuat din următoarele 
motive: realizarea 
operaţiunilor de 
monitorizare a unităţilor 
administrativ- teritoriale 
cu privire la buna 
funcţionare a aplicaţiei 
Registrul electoral. 

Reprogramare control 

23 Dambovita Primăria Municipiului Targoviste 
Data activitatii de indrumare: 
27.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  29.03.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 
electoral. 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 
vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

Reprogramare control 

24 Arges Primăria orasului Topoloveni 
Data activitatii de indrumare: 

Activitati conform calendarului de 
desfăşurare a acţiunii privind Registrul 

Sprijin acordat 
reprezentantilor UAT in 

Reprogramare control 
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28.02.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  03.04.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri. 

electoral. vederea efectuarii de 
operatiuni in Regisrul 
electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 


