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Filialei Sud – Vest Oltenia 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vâlcea Primăria 
comunei 

Alunu 

Data 
controlului   

08/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

22/08/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

-  înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în 

mai multe liste electorale ale localităţii de 

domiciliu, înscrierea în listele electorale a 

unor persoane fictive ori care nu au drept de 

vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în 

Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în 

vigoare; 

- neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în 

Registrul electoral sau în listele electorale 

permanente la termenele stabilite potrivit 

prezentei legi; 

- efectuarea de operaţiuni în Registrul 

electoral sau în listele electorale permanente 

de către persoane neautorizate; 

- necomunicarea către Autoritatea Electorală 

Permanentă a modificărilor operate în lista 

electorală permanentă; 

- nerespectarea deciziilor şi hotărârilor 

birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea 

hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente 

  Acţiunea de îndrumare şi 

control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 
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- verificarea actualizării listelor electorale 

permanente şi a listelor electorale 

complementare, de către persoanele abilitate, 

în baza comunicărilor primite; 

- respectarea de către primar a obligaţiei de a 

pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare 

a listelor electorale permanente şi a listelor 

electorale speciale, și de soluţionare a 

întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile 

greşite sau erorile din listele electorale 

permanente; 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare 

a materialelor de logistică electorală; 

obţinerea de informaţii privind integritatea şi 

modul de confecţionare a materialelor de 

logistică electorală (urne, cabine de vot etc.); 

- realizarea la termen şi în condiţii 

corespunzătoare a sarcinilor ce revin 

primarilor în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 

principalele probleme întâmpinate în 

organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
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electorale anterioare. 

2. Vâlcea Primăria 
comunei 
Sinești 

Data 
controlului   

08/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

23/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 

3 Vâlcea Primăria 
comunei 
Păușești 

 
Data 

controlului   
10/07/2014 

 
DATA 

ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 
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CONTROL 
 

22/06/2010 
 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 
4. 

 

Vâlcea Primăria 
orașului 

Ocnele Mari 
 

Data 
controlului   

10/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

05/03/2008 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

 Reprogramarea 
controlului. 
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5.      Vâlcea   Primăria 
comunei 
Ionești 

Data 
controlului   

15/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

07/12/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 

6. Vâlcea Primăria 
comunei 
Orlești 

Data 
controlului   

15/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 
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CONTROL 

11/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

7. Vâlcea Primăria 
comunei 

Măldărești 

Data 
controlului   

17/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

11/08/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 



7 
 

8. Vâlcea Primăria 
comunei 
Vaideeni 

Data 
controlului   

17/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

09/12/2010 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 

9. Vâlcea Primăria 
orașului 
Voineasa 

Data 
controlului   

22/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 
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CONTROL 

24/11/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

 Nu a fost cazul 

10.  Vâlcea Primăria 
comunei 
Malaia 

Data 
controlului   

22/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

04/09/2012 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a foat cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 
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11.  Vâlcea  Primăria 
comunei 

Berislăvești 

Data 
controlului   

24/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

24/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 

12. Vâlcea Primăria 
comunei 

Sălătrucel 

Data 
controlului   

24/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Acţiunea de îndrumare şi 
control nu a fost realizată. 

Reprogramarea 
controlului. 
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CONTROL 

24/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul 
control)  

Nu a fost cazul 

 

                  

 

 

                  Instituţii controlate și neprogramate 

 

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Olt Primăria 
comunei 

Dobroteasa 

Data 
controlului   

03/07/2014 

-  înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător 

în mai multe liste electorale ale localităţii de 

domiciliu, înscrierea în listele electorale a 

unor persoane fictive ori care nu au drept de 

vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în 

Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în 

- în perioada 08.04 - 

03.07.2014 persoanele 

decedate  au fost radiate 

din S.I.R.E  și din 

exemplarul listei 

electorale permanente, 

- predarea spre 

topire a 

exemplarelor 

anterioare ale 

listelor electorale 

permanente 
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DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

12/09/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

vigoare; 

- neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor 

în Registrul electoral sau în listele electorale 

permanente la termenele stabilite potrivit 

prezentei legi; 

- efectuarea de operaţiuni în Registrul 

electoral sau în listele electorale permanente 

de către persoane neautorizate; 

- necomunicarea către Autoritatea Electorală 

Permanentă a modificărilor operate în lista 

electorală permanentă; 

- nerespectarea deciziilor şi hotărârilor 

birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea 

hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente 

- verificarea actualizării listelor electorale 

permanente şi a listelor electorale 

complementare, de către persoanele 

abilitate, în baza comunicărilor primite; 

- respectarea de către primar a obligaţiei de a 

pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare 

a listelor electorale permanente şi a listelor 

electorale speciale, și de soluţionare a 

întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile 

fiind  operat un număr de 

7 decese din care două 

peste termenul prevăzut 

de art. 23 alin. 2 din Legea 

nr. 35/2008 ;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

conform art. 70 alin. 5 din 

Legea nr. 370/2004. 

 

 

conform art. 70 

alin. 5 din Legea 

nr. 370/2004; 

 - respectarea 

temenului de 24 

de ore de la data 

luării la 

cunoștință, 

termen prevăzut 

de art. 23 alin. 2 

din Legea nr. 

35/2008, privind 

actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetățenilor 

români cu drept 

de vot în 

Registrul 

Electoral sau 

radierea 

acestora. 
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greşite sau erorile din listele electorale 

permanente; 

- realizarea la termen şi în condiţii 

corespunzătoare a sarcinilor ce revin 

primarilor în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor; 

- verificarea modului de păstrare şi 

recuperare a materialelor de logistică 

electorală; obţinerea de informaţii privind 

integritatea şi modul de confecţionare a 

materialelor de logistică electorală (urne, 

cabine de vot etc.); 

- obţinerea de informaţii cu privire la 

principalele probleme întâmpinate în 

organizarea şi desfăşurarea consultărilor 

electorale anterioare. 

2. Olt Primăria 
comunei 
Leleasca 

Data 
controlului   

03/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în perioada 08.04 - 

03.07.2014 persoanele 

decedate nu au fost 

radiate din S.I.R.E  și din 

exemplarul listei 

electorale permanente - 7 

decese, nefiind respectat 

- predarea spre 

topire a 

exemplarelor 

anterioare ale 

listelor electorale 

permanente 

conform art. 70 
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CONTROL 
EFECTUAT* 

10/06/2010 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

termenul prevăzut de art. 

23 alin. 2 din Legea nr. 

35/2008 ;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

conform art. 70 alin. 5 din 

Legea nr. 370/2004. 

 

alin. 5 din Legea 

nr. 370/2004; 

- radierea din 

aplicația S.I.R.E. a 

celor șapte 

persoane 

identificate în 

termen de 24 de 

ore de la data 

prezentului 

proces verbal; 

- respectarea 

temenuluide 24 

de ore de la data 

luării la 

cunoștință, 

termen prevăzut 

de art. 23 alin. 2 

din Legea nr. 

35/2008, privind 

actualizarea 

datelor de 

identificare a 
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cetățenilor 

români cu drept 

de vot în 

Registrul 

Electoral sau 

radierea 

acestora. 

3. Dolj Primăria 
comunei 

Botoșești Paia 
Data 

controlului   
08/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 
13/05/2010 

MĂSURI 
DISPUSE* 
(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - persoanele identificate 

în registrul de stare civilă 

nu au fost operate în 

aplicația SIRE în termenul 

legal prevăzut de art. 23, 

alin. 2 din Legea nr. 

35/2008, datorită faptului 

că la nivelul primăriei nu 

funcționează internetul; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din legea nr. 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 
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370/2004; 

- la nivelul primăriei nu a 

fost emisă dispoziție prin 

care să fie desemnate 

persoane care să opereze 

în S.I.R.E și nici persoane 

să păstreze, gestioneze și 

să opereze în listele 

electorale permanente. 

 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

- predarea spre 

topire către 

agenţii 

economici 

specializaţi a 

exemplarelor 

anterioare ale 

listelor electorale 

permanente 

conform 

dispoziţiilor art. 

70, alin. 5 din 

Legea 370/2004; 

termen de 

realizare: 
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permanent; 

- luarea 

măsurilor 

necesare 

remedierii 

situației cu 

privire la 

nefuncționalitate

a internetului. 

4.  Dolj Primăria 
comunei 
Brabova 

Data 
controlului   

08/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

20/05/2013 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din legea nr. 

370/2004 cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

- predarea spre 

topire către 

agenţii 

economici 

specializaţi a 

exemplarelor 

anterioare ale 

listelor electorale 

permanente 

conform 

dispoziţiilor art. 

70, alin. 5 din 

Legea 370/2004; 

termen de 
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control) 

Nu a fost cazul 

realizare: 

permanent; 

- luarea 

măsurilor 

necesare 

remedierii 

situației cu 

privire la 

nefuncționalitate

a internetului. 
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5. Dolj Primăria 
comunei Malu 

Mare 

Data 
controlului   

09/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

16/10/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în aplicaţia SIRE 2 

alegători au fost radiaţi 

după termenul prevăzut 

de lege de 24 de ore; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr. 

370/2004 cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 
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ulterioare. 

- predarea spre 

topire către 

agenţii 

economici 

specializaţi a 

exemplarelor 

anterioare ale 

listelor electorale 

permanente 

conform 

dispoziţiilor art. 

70, alin. 5 din 

Legea 370/2004 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare; 

termen de 

realizare: 

permanent. 
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6. Dolj Primăria 
comunei Teasc 

Data 
controlului   

09/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

16/10/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - modificările operate în 

aplicaţia SIRE nu au fost 

efectuate în termenul de 

24 ore prevăzut de art. 23, 

alin. 2 din Legea nr. 

35/2008. 

 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 
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ulterioare. 

 

7. Dolj Primăria 
comunei 
Radovan 

Data 
controlului   

10/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

20/06/2013 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în urma verificărilor, s-a 

constatat că în aplicaţia 

Registrului Electoral un  

alegător cu drepturile 

electorale interzise 

respectiv 5 alegători 

radiați ca urmare a 

decesului nu au fost 

radiați în termenul legal. 

 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 
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actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

 

8. Dolj Primăria 
comunei 
Perișor 

Data 
controlului   

10/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

19/10/2010 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - modificările operate în 

aplicaţia SIRE nu au fost 

efectuate în termenul de 

24 ore prevăzut de art. 23, 

alin. 2 din Legea nr. 

35/2008. 

 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 
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Nu a fost cazul către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

 

9. Gorj Primăria 
comunei 
Dănești 

Data 
controlului   

16/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

19/10/2010 

MĂSURI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în S.I.R.E a fost operat 

un număr de 14 decese, 

din care 12 peste 

termenul legal încălcându-

se astfel prevederile art. 

23, alin. 2 din Legea 

nr.35/2008;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 
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DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr. 

370/2004. 

 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

10. Gorj Primăria 
comunei 

Drăguțești 

Data 
controlului   

16/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

19/10/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în S.I.R.E a fost operat 

un număr de 13 decese, 

din care 11 peste 

termenul legal încălcându-

se astfel prevederile art. 

23 alin. 2 din Legea 

nr.35/2008;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 

cel mult 24 de 
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MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70 alin.5 din Legea nr. 

370/2004. 

 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

11. Gorj Primăria 
comunei 
Stănești 

Data 
controlului   

17/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în S.I.R.E a fost operat 

un număr de 12 decese, 

din care 9 peste termenul 

legal încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin. 2 

din Legea nr.35/2008;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 

în termenul de 



26 
 

19/10/2010 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr. 

370/2004. 

 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

12. Gorj Primăria 
comunei 

Lelești 

Data 
controlului   

17/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - în S.I.R.E a fost operat 

un număr de 7 decese, din 

care 4 peste termenul 

legal încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin. 2 

din Legea nr.35/2008;  

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

- actualizarea 

datelor de 

identificare a 

cetăţenilor 

români cu drept 

de vot înscrise în 

Registrul 

Electoral şi 

radierea acestora 
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EFECTUAT* 

19/10/2010 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr. 

370/2004. 

 

în termenul de 

cel mult 24 de 

ore de la data 

luării la 

cunoştinţă de 

către primari a 

cazurilor ce 

impune 

actualizarea sau 

radierea conform 

art. 23 alin. 2 din 

Legea 35/2008 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

13. Gorj Primăria 
comunei 
Turburea 

Data 
controlului   

23/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - există o persoană 

decedată în altă localitate, 

deces care nu a fost 

operat în aplicația 

Registrului Electoral, 

încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin. 2 

din Legea 35/2008 cu 

- domnul Bîrcă 

Ion, primarul  

comunei a fost 

sancționat cu 

avertisment prin 

proces verbal de 

constatare a 

contravențiilor 
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CONTROL 
EFECTUAT* 

13/03/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

modificările și 

completările ulterioare; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor economici 

specializaţi, conform art. 

70, alin. 5 din Legea 

370/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

seria A nr. 

0000572  din  

23.07.2014 

pentru fapta 

prevăzută de 

art. 50 lit. aˆ2 

din Legea 

35/2008 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare. 



29 
 

14. Gorj Primăria 
comunei 
Vladimir 

Data 
controlului   
23/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 
13/03/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 
(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - 17 decese nu au fost 

efectuate în termenul 

legal, încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin.2 

din Legea 35/2008; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr. 

370/2004. 

 

- domnul Hoagă 

Nicolae, consilier 

în cadrul 

primăriei a fost 

sancționat cu 

avertisment prin 

proces verbal de 

constatare a 

contravențiilor 

seria A nr. 

0000571 din 

23.07.2014 

pentru fapta 

prevăzută de art. 

50 lit. aˆ2 din 

Legea 35/2008. 

15. Gorj Primăria 
comunei 
Godinești 

Data 
controlului   

24/07/2014 

DATA 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - 4 decese nu au fost 

efectuate în termenul 

legal, încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin.2 

din Legea 35/2008; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

- domnul Merfu 

Gheorghe Sorin, 

secretarul 

comunei a fost 

sancționat cu 

avertisment prin 

proces verbal 
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ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 

08/11/2012 

MĂSURI 
DISPUSE* 

(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

specializați conform art. 

70, alin. 5 din Legea nr 

.370/2004 cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Seria A Nr. 

0000574 din 

24.07.2014 

pentru fapta 

prevăzută la art. 

50 alin. a^2 din 

Legea 35/2008  

cu modificările şi 

completările 

ulterioare. 

 

16. Mehedinți Primăria 
comunei 

Ponoarele 
Data 

controlului   
24/07/2014 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT* 
05/05/2011 

MĂSURI 
DISPUSE* 
(la ultimul 
control) 

Nu a fost cazul 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - 5 decese nu au fost 

operate în SIRE, 

încălcându-se astfel 

prevederile art. 23, alin. 2 

din Legea 35/2008 cu 

modificările și 

completările ulterioare; 

- exemplarele anterioare 

ale listelor electorale 

permanente nu au fost 

predate spre topire 

operatorilor econonomici 

- doamna 

Crăciunescu 

Alexandrina, 

inspector în 

cadrul primăriei a 

fost sancționată 

cu avertisment 

prin proces 

verbal Seria A Nr. 

0000573 din 

24.07.2014 

pentru fapta 
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specializați conform art. 

70, alin .5 din Legea nr. 

370/2004 cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

prevăzută la art. 

50 alin. a^2 din 

Legea 35/2008 

 


