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 Filiala Sud-Muntenia     
 

Nr. 
crt 

Judetul Institutia Obiective Constatari Masuri dispuse 

1 Arges Primăria comunei Rucăr 
Data controlului: 
02.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.05.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

-urmarirea modului de respectare, de 
catre autoritatile publice centrale si 
locale cu atributii in domeniul 
electoral, a deciziilor si hotararilor 
birourilor electorale, a instructiunilor 
si hotararilor Autoritatii Electorale 
Permanente; 
-monitorizarea modului in care 
autoritatile administratiei publice 
locale indeplinesc atributiile ce le 
revin potrivit actelor normative in 
materie electorala; 
-urmarirea modului de intocmire, a 
listelor electorale permanente, 
speciale,  complementare si a copiilor 
acestora utilizate le alegerile 
respective; 
-verificarea modului de pastrare a 
listelor electorale si a modului de 
actualizare a acestora; 
-autorizarea persoanei care efecteaza 
operatiuni de modificare in listele 
electorale permanente; 
-verificarea semnarii listelor 
electorale permanente, a listelor 
electorale de catre persoanele 
abilitate; 
-verificarea predarii de catre primari 
la judecatorii a cate un exemplar din 
listele electorale; 
-monitorizarea modului in care 
primarii asigura conditiile necesare 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  
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pentru consultarea si verificarea de 
catre cetateni, a inscrierii in listele 
electorale, precum si a modului de 
solutionare a intampinarilor privind 
omisiunile, inscrierile gresite sau 
erorile din listele electorale; 
-monitorizarea modului de intocmire 
si actualizare, de catre primar si sefii 
celorlalte institutii implicate in 
actualizarea la termenul prevazut de 
lege a listelor electorale; 
-verificarea modului de pastrare si 
gestionare a logisticii electorale 
necesare pentru desfasurarea 
alegerilor ; 
-verificarea modului in care structurile 
teritoriale ale DEPABD au sprijinit 
primarii  la delimitarea sectiilor de 
votare; 
-verificarea modului in care structurile 
teritoriale ale DEPABD, primarii si 
secretarii localitatilor au asigurat 
datele si informatiile necesare pentru 
indeplinirea de catre prefecti a 
obligatiilor privind numerotarea si 
aducerea la cunostinta publica a 
delimitarii si numerotarii sectiilor de 
votare; 
-verificarea gradului de respectare a 
termenelor prevazute in calendarul 
electoral. 

2 Arges Primăria comunei Dâmbovicioara 
Data controlului: 
02.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu au fost constatate 
deficiențe. 
 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor.  
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EFECTUAT:  14.05.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

3 Arges Primăria comunei Poiana Lacului 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.02.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

4 Arges Primăria comunei Săpata 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  04.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

5 Arges Primăria comunei Aninoasa 
Data controlului: 
04.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  17.10.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
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Nu au fost dispuse măsuri. Avertisment Verbal, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

6 Arges Primăria comunei Pietroşani 
Data controlului: 
04.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  19.08.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

7 Arges Primăria comunei Nucşoara 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, au 
fost efectuate in termen 
de 24 de ore de la data 
luarii la cunostinta a 
deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor.  

8 Arges Primăria comunei Corbi 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.04.2011 
 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amenda in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001.  
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9 Arges Primăria comunei Mihaesti 
Data controlului: 
10.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  04.08.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

10 Arges Primăria comunei Leresti 
Data controlului: 
10.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  02.08.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Nu au fost constatate 
deficiențe. 
 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor.  

11 Arges Primăria comunei Recea 
Data controlului: 
11.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  30.03.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amendă in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001.  

12 Arges Primăria comunei Stolnici 
Data controlului: 
11.09.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  12.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amendă in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 

13 Arges Primăria comunei Rătești 
Data controlului: 
16.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  20.03.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amendă in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. 

14 Arges Primăria comunei Priboieni 
Data controlului: 
16.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  11.10.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
amendă in suma de 1000 
lei, conform O.G. nr. 
2/2001. Corectarea 
intervalului de 
suspendare a drepturilor 
electoale pentru 
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alegătorul Nicuţă Costel. 

15 Arges Primăria comunei Arefu 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.08.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

16 Arges Primăria comunei Corbeni 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.08.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

17 Arges Primăria comunei Musatesti 
Data controlului: 
18.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  25.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

18 Arges Primăria comunei Brădulet 
Data controlului: 
18.09.2014 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

19 Arges Primăria comunei Albota 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.02.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

20 Arges Primăria comunei Lunca Cobului 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  12.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

21 Arges Primăria Orașului Moşoaia 
Data controlului: 
24.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  08.09.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
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1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001. Predarea spre 
topire a listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

22 Arges Primăria comunei Vedea 
Data controlului: 
24.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.02.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001. Predarea spre 
topire a listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

23 Arges Primăria comunei Bascov 
Data controlului: 
25.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.10.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
avertisment scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 
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24 Arges Primăria comunei Drăganu 
Data controlului: 
25.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.10.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 
Predarea spre topire a 
listelor electorale 
permanente folosite la 
scrutinele anterioare. 

25 Arges Primăria comunei Ciomăgeşti 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 08.04.2010 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001. Predarea spre 
topire a listelor 
electorale permanente 
folosite la scrutinele 
anterioare. 

26 Arges Primăria comunei Moraresti 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
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EFECTUAT:  02.03.2011 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

cunostinta a deceselor. 50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001. Predarea spre 
topire a listelor 
electorale permanente 
folosite la scrutinele 
anterioare. 

 
 

27 Dâmboviţa Primăria Orașului Răcari 
Data controlului: 
05.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  12.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.              
            

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

. Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

28 Dâmboviţa Primăria comunei Tărtăşeşti 
Data controlului: 
05.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  15.05.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 
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29 Dâmboviţa Primăria comunei Morteni 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

30 Dâmboviţa Primăria comunei Petreşti 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  17.04.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

31 Dâmboviţa Primăria comunei Butimanu 
Data controlului: 
10.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

32 Dâmboviţa Primăria comunei Ciocăneşti 
Data controlului: 
10.09.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.05.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

33 Dâmboviţa Primăria comunei Crîngurile 
Data controlului: 
11.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  26.02.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

34 Dâmboviţa Primăria comunei Gura Foii 
Data controlului: 
11.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  15.03.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

35 Prahova Primăria comunei Cornu 
Data controlului: 
01.09.2014 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.03.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 
 

la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

36 Prahova Primăria Orașului Slănic 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  14.05.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

37 Prahova Primăria comunei Vărbilău 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

38 Prahova Primăria Orașului Breaza 
Data controlului: 
04.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  10.04.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

39 Prahova Primăria comunei Balta Doamnei 
Data controlului: 
16.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 16.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

40 Prahova Primăria comunei Gherghiţa 
Data controlului: 
16.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

41 Prahova Primăria comunei Călugăreni 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  12.09.2012 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 



 16 

42 Prahova Primăria comunei Jugureni 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  09.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

43 Prahova Primăria comunei Ciorani 
Data controlului: 
18.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  25.08.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

44 Prahova Primăria comunei Sălciile 
Data controlului: 
18.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

45 Prahova Primăria comunei Olari 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  15.09.2012 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

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

46 Prahova Primăria comunei Rîfov 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 
1 

 Reprogramarea 
controlului. 

47 Prahova Primăria comunei Scorţeni 
Data controlului: 
24.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  07.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

48 Prahova Primăria comunei Telega 
Data controlului: 
24.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

49 Prahova Primăria comunei Cărbuneşti 
Data controlului: 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 
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25.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

50 Prahova Primăria comunei Predeal - Sărari 
Data controlului: 
25.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  06.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

 Reprogramarea 
controlului. 

51 Prahova Primăria comunei Teişani 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  05.09.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

52 Prahova Primăria comunei Măneciu 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  19.06.2012 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
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MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

53 Teleorman Primăria comunei Mavrodin 
Data controlului:02.09.2014 
 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

54 Teleorman Primăria comunei Buzescu 
Data controlului: 
02.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

55 Teleorman Primăria comunei Poroschia 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
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:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

56 Teleorman Primăria comunei Smârdioasa 
Data controlului: 
03.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

57 Teleorman Primăria comunei Ștorobăneasa 
Data controlului: 
04.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

58 Teleorman Primăria comunei Mârzănești 
Data controlului: 
04.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Verbal, 
conform O.G. nr. 2/2001.  
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59 Teleorman Primăria comunei Tătărăștii de Jos 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

60 Teleorman Primăria comunei Tătărăștii de Sus 
Data controlului: 
09.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

61 Teleorman Primăria comunei Viișoara 
Data controlului: 
10.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
 Nu au fost dispuse măsuri.                         

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

62 Teleorman Primăria comunei Lisa 
Data controlului: 
10.09.2014 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Avertisment Scris, 
conform O.G. nr. 2/2001.  

63 Teleorman Primăria comunei Seaca 
Data controlului: 
11.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  23.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor.  

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amenzi în valoare de 
2000 Ron, fiecare, 
conform O.G. nr. 2/2001. 

64 Teleorman Primăria comunei Măldăeni 
Data controlului: 
11.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2014 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

65 Teleorman Primăria comunei Măgura 
Data controlului: 
16.09.2014 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001. 

66 Teleorman Primăria comunei Vitănești 
Data controlului: 
16.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

67 Teleorman Primăria comunei Siliștea 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

68 Teleorman Primăria comunei Poeni 
Data controlului: 
17.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  18.01.2013 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 



 24 

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

35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

69 Teleorman Primăria comunei Peretu 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral au 
fost efectuate de 
personae neautorizate. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor de 
persoane autorizate prin 
dipozitia primarului. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^3, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

70 Teleorman Primăria comunei Plosca 
Data controlului: 
23.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  24.01.2013 
3 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

71 Teleorman Primăria comunei Vîrtoape 
Data controlului: 
24.09.2014 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT: 21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

72 Teleorman Primăria comunei Călinești 
Data controlului: 
24.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  28.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

73 Teleorman Primăria comunei Beuca 
Data controlului: 
25.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral, 
nu au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
Fapta prevazuta de art. 
50, lit. a^2, din Legea nr. 
35/2008, si sanctionata 
de art. 51, alin (1), din 
Legea nr. 35/2008, cu 
Amendă în valoare de 
1000 Ron, conform O.G. 
nr. 2/2001.  

74 Teleorman Primăria comunei Drăcșenei 
Data controlului: 
25.09.2014 
 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral au 
fost efectuate in termen 
de 24 de ore de la data 

Actualizarea datelor in 
SIRE, in termen de 24 de 
ore de la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 
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DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  22.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

luarii la cunostinta a 
deceselor 

75 Teleorman Primăria comunei Trivalea Moșteni 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral au 
fost efectuate in termen 
de 24 de ore de la data 
luarii la cunostinta a 
deceselor 

Nu s-au dispus măsuri, 
întrucât nu s-au 
constatat deficeiențe. 

76 Teleorman Primăria comunei Orbeasca 
Data controlului: 
30.09.2014 
 
DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT:  21.01.2013 
 
MASURI DISPUSE la ultimul control 
:  
Nu au fost dispuse măsuri. 

Conform  obiectivelor prevazute la 
pct. 1 

Operatiunile de radiere 
din Registrul electoral nu 
au fost efectuate in 
termen de 24 de ore de 
la data luarii la 
cunostinta a deceselor. 

Nu s-au dispus măsuri, 
întrucât nu mi s-au 
prezentat documentele 
de identitate ale 
domnului Iancu Vasilică și 
acesta nu figurează în 
listele electorale 
permanente, din Registrul 
Electoral al comunei 
Orbeasca. 
 

 
                
 
 
 
 
 


