Filialei Sud – Vest Oltenia

1.

Judeţul

Instituţia

Vâlcea

Instituția
Prefectului
Vâlcea

-

Data
controlului

alegerilor, potrivit Programului calendaristic

04/03/2014

alegerea

DATA
ULTIMULUI
CONTROL

Parlamentul European;

10/04/2012

Obiective
realizarea

la

Constatări

termen

corespunzătoare

a

şi

în

sarcinilor

condiţii

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
revin deficienţe.

ce

prefecţilor în organizarea şi desfăşurarea
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru

-

membrilor

organizarea

secretarilor

din

instruirii

România

primarilor

comunelor,

oraşelor

şi

în
a
şi

municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în

MĂSURI
DISPUSE

vederea organizări şi desfăşurării în bune

(la ultimul
control)

- întocmirea listei juriştilor precum şi a listei

condiţii a alegerilor europarlamentare;
persoanelor care se bucură de prestigiu,

Nu a fost cazul pentru situaţia în care magistraţii sau alţi
jurişti sunt insuficienţi din care vor fi
desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
locţiitorii acestora;
- respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor
1

Măsuri dispuse

adoptate de A.E.P. în domeniul electoral.
2.

Dolj

Instituția
Prefectului
Dolj

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

Data
controlului
05/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
07/04/2011
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
3

Gorj

Instituția
Prefectului
Gorj
Data
controlului
07/03/2014
DATA

2

ULTIMULUI
CONTROL
12/04/2012

4.

Olt

MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
Instituția
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Prefectului Olt
Data
controlului
05/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
16/01/2013
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
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Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

5.

Mehedinți

Instituția
Prefectului
Mehedinți

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Activitatea

nu

a

fost

Reprogramarea
realizată deoarece au fost controlului.
efectuate acțiuni specifice

Data
controlului

Registrului Electoral.

19/02/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
18/05/2012
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
6.

Olt

Primăria mun.
Slatina

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

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
mai multe liste electorale ale localităţii de deficienţe.

Data
controlului

domiciliu, înscrierea în listele electorale a

26/03/2014

vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în

DATA
ULTIMULUI
CONTROL

Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în

unor persoane fictive ori care nu au drept de

vigoare;
- neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în
4

16/01/2013

Registrul electoral sau în listele electorale

MĂSURI
DISPUSE

permanente la termenele stabilite potrivit

(la ultimul
control)

- efectuarea de operaţiuni în Registrul

prezentei legi;
electoral sau în listele electorale permanente

Nu a fost cazul 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
greşite sau erorile din listele electorale
permanente;
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- 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

corespunzătoare

termen
a

şi

în

sarcinilor

condiţii

ce

revin

primarilor în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, potrivit Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru
alegerea

membrilor

din

România

în

Parlamentul European;
- obţinerea de informaţii cu privire la
principalele
organizarea

probleme
şi

întâmpinate

desfăşurarea

în

consultărilor

electorale anterioare.
7.

Olt

Primăria
orașului Balș

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Data
controlului
26/03/2014
DATA
ULTIMULUI
6

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

CONTROL
16/04/2013
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
8.

Dolj

Primăria mun.
Craiova

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.

Data
controlului
25/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
17/09/2013
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
9.

Dolj

Primăria
orașului

7

Segarcea

deficienţe.

Data
controlului
25/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
10/03/2011
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
10.

Gorj

Primăria mun.
Tg. Jiu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Data
controlului
27/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
25/09/2013
MĂSURI
8

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a foat cazul
11.

Gorj

Primăria
orașului Tg.
Cărbunești

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
deficienţe.

Data
controlului
27/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
24/04/2013
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
12.

Vâlcea

Primăria mun.
Rm. Vâlcea
Data
controlului

9

04/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
12/09/2013
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
control)
Nu a fost cazul
13.

Vâlcea

Primăria
orașului Băile
Olănești

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;

Activitatea

nu

a

fost

Reprogramarea
realizată deoarece au fost controlului.
efectuate acțiuni specifice

Data
controlului

Registrului Electoral.

25/03/2014
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
03/05/2012
MĂSURI
DISPUSE
(la ultimul
10

control)
Nu a fost cazul

Instituţii controlate și neprogramate

1.

Judeţul

Instituţia

Vâlcea

Primăria
orașului
Berbești

Obiective

Constatări

- înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător Nu au fost constatate Nu a fost cazul.
în mai multe liste electorale ale localităţii de deficienţe.
domiciliu, înscrierea în listele electorale a

Data
controlului

unor persoane fictive ori care nu au drept de

04/03/2014

Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în

DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT*

vigoare;

18/09/2013

vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în

- neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor
în Registrul electoral sau în listele electorale
permanente la termenele stabilite potrivit
prezentei legi;

MĂSURI
DISPUSE*

- efectuarea de operaţiuni în Registrul

(la ultimul
control)

de către persoane neautorizate;

Nu a fost cazul

Măsuri dispuse

electoral sau în listele electorale permanente
- necomunicarea către Autoritatea Electorală
Permanentă a modificărilor operate în lista
11

electorală permanentă;
- nerespectarea deciziilor şi hotărârilor
birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea
hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente
- verificarea actualizării listelor electorale
permanente

şi

complementare,

a

listelor

electorale

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

recuperare

modului

a

de

materialelor

păstrare
de

şi

logistică

electorală; obţinerea de informaţii privind
integritatea şi modul de confecţionare a
materialelor de logistică electorală (urne,
cabine de vot etc.);
-

realizarea

la

corespunzătoare

termen
a

şi

în

sarcinilor
12

ce

condiţii
revin

primarilor în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, potrivit Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru
alegerea

membrilor

din

România

în

Parlamentul European;
- obţinerea de informaţii cu privire la
principalele probleme întâmpinate în
organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare.
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