
Filiala Sud-Vest Oltenia 

Nr. Crt. Filiala Judet UAT Data  
controlului 

Motivele care au generat 
stabilirea obiectivelor de 

control/îndrumare 
Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

MEHEDINȚI Primăria 
comunei 
Livezile 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
01.10.2014 în comuna Rogova 

Reprogramare  

2.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

MEHEDINȚI Rogova 01.10.2014 Planificare În urma 
verificărilor s-a 
constatat că 
radierile efectuate 
în aplicația 
Registrul Electoral 
au fost efectuate 
de către persoana 
desemnată. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 
acestora în termenul de cel 
mult 24 de ore de la data luării 
la cunoștință de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea 
sau radierea conform 
dispozițiilor legale. 2.Prdarea 
spre topire către agenții 
economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor legale. 

3.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei  
Ghindeni 

07.10.2014 planificare - 2 alegători 
decedați radiați cu 
o zi peste 
termenul legal de 
24 de ore; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire; 
- s-au respectat 
termenele din 
calendarul 

- se va respecta cu strictețe 
termenul legal de 24 de ore 
privind radierea persoanelor din 
SIRE; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale LEP. 



electoral. 
4.  Filiala Sud-Vest 

Oltenia 
Olt Primăria 

comunei 
Redea 

07.10.2014 planificare Nu au fost 
efectuate radierile 
in termenul 
prevăzut de 
art.23, alin.2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 
acestora în termenul legal ;                               
2. Predarea spre topire către 
agenții economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor art.70 
alin.5 din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

5.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 
Rotunda 

07.10.2014 planificare Nu au fost puse la 
dispoziție 
documentele 
solicitate, 
deoarece acestea 
se aflau la domnul 
secretar care era 
plecat din 
localitate 

Reprogramare control 

6.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

Berislăvești 

07.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

7.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

Sălătrucel 

07.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

8.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 

Cîlnic 

07.10.2014 Planificare În urma 
verificărilor s-a 
constatat că 
radierile efectuate 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral şi radierea 



în aplicaţia 
Registrul Electoral 
au fost efectuate 
de către persoana 
desemnată în 
termenul de 24 de 
ore prevăzut de 
lege; Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

acestora în termenul de cel 
mult 24 de ore de la data luării 
la cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea 
sau radierea conform art. 23 
alin 2 din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 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 completărilor 
ulterioare; 3. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente 

9.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
Orașului 
Mătăsari 

07.10.2014 Planificare În urma 
verificărilor s-a 
constatat că 
radierile efectuate 
în aplicaţia 
Registrul Electoral 
au fost efectuate 
de către persoana 
desemnată în 
termenul de 24 de 
ore prevăzut de 
lege; Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni 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 primar a 
cazurilor ce impun actualizarea 
sau radierea conform art. 23 
alin 2 din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. Predarea 



permanente nu au 
fost predate spre 
topire; Exemplarul 
doi al listelor 
electorale 
complementare 
nu a fost transmis 
către Judecătorie 

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 completărilor 
ulterioare; 3.Transmiterea 
exemplarului doi al listelor 
electorale complementare către 
Judecătorie; 4. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente 

10.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Cârcea 

08.10.2014 planificare - o radiere operată 
cu o zi peste 
termenul legal de 
24 de ore; 
- o radiere 
efectuată în mod 
eronat, pe baza 
unei comunicări 
primite de la 
instanță, eroare 
remediată în 
timpul controlului; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire; 
- s-au respectat 
termenele din 
calendarul 
electoral. 

- se va respecta cu strictețe 
termenul legal de 24 de ore 
privind radierea persoanelor din 
SIRE; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale LEP; 
- se va acorda mare atenție 
textelor de lege invocate în 
comunicările primite de la 
instanțele de judecată. 

11.  Filiala Sud-Vest Olt Primăria 09.10.2014 planificare Nu au fost 1. Actualizarea datelor de 



Oltenia comunei 
Ștefan cel 

Mare 

efectuate radierile 
in termenul 
prevăzut de 
art.23, alin.2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 
acestora în termenul legal ;                               
2. Predarea spre topire către 
agenții economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor art.70 
alin.5 din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

12.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Ianca 

09.10.2014 planificare Nu au fost 
efectuate radierile 
in termenul 
prevăzut de 
art.23, alin.2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 
acestora în termenul legal ;                               
2. Predarea spre topire către 
agenții economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor art.70 
alin.5 din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

13.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

Dăești 

09.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

14.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

Muereasca 

09.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

15.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 

09.10.2014 planificare radierile operate  
in aplicatia 

1. se va respecta termenul de 
24 de ore prevăzut de art. 23, 



Vânători registrului 
electoral au fost 
efectuate in 
termen legal. 

alin. (2) din Legea nr. 35/2008, 
privitor la actualizarea datelor 
de identificare și radierea 
alegătorilor din Registrul 
Electoral  2.Predarea spre 
topire către agenții economici 
specializați a exemplarelor 
anterioare ale listelor electorale 
permanente conform 
dispozițiilor legale. 

16.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Braniștea 

09.10.2014 planificare radierile operate  
in aplicatia 
registrului 
electoral au fost 
efectuate in 
termen legal. 

1. se va respecta termenul de 
24 de ore prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008, 
privitor la actualizarea datelor 
de identificare și radierea 
alegătorilor din Registrul 
Electoral  2.Predarea spre 
topire către agenții economici 
specializați a exemplarelor 
anterioare ale listelor electorale 
permanente conform 
dispozițiilor legale. 

17.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Pielești 

08.10.2014 planificare - exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire; 
- o radiere operată 
eronat, pe baza 
unei comunicări 
primite de la 
instanța de 
judecată, eroarea 
fiind remediată în 
timpul controlului; 
- s-au respectat 

- se va respecta cu strictețe 
termenul legal de 24 de ore 
privind radierea persoanelor din 
SIRE; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale LEP; 
- se va acorda mare atenție 
textelor de lege invocate în 
comunicările primite de la 
instanțele de judecată. 



termenele din 
calendarul 
electoral. 

18.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Predești 

09.10.2014 planificare - nu s-au constatat 
deficiențe în ceea 
ce privește 
operarea în SIRE; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire; 
- s-au respectat 
termenele din 
calendarul 
electoral. 

- se va respecta, în continuare, 
termenul legal de 24 de ore 
privind radierea persoanelor din 
SIRE; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale LEP. 

19.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei  
Breasta 

09.10.2014 planificare - nu au fost 
constatate 
deficiențe în ceea 
ce privește 
operarea în SIRE, 
toate radierile 
fiind efectuate în 
termenul legal; 
- exemplarele 
anterioare ale LEP 
nu au fost predate 
spre topire; 
- s-au respectat 
termenele din 
calendarul 
electoral. 

- se va respecta cu strictețe 
termenul legal de 24 de ore 
privind radierea persoanelor din 
SIRE; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale LEP. 

20.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 
Izbiceni 

08.10.2014 planificare septembrie Nu au fost 
efectuate radierile 
in termenul 
prevăzut de 

1.Actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 



art.23, alin.2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

acestora în termenul legal;                             
2. Predarea spre topire către 
agenții economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor art.70 
alin.5 din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

21.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Giuvărăști 

 planificare septembrie Nu au fost 
efectuate radierile 
in termenul 
prevăzut de 
art.23, alin.2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot înscrise 
în Registrul Electoral și radierea 
acestora în termenul legal;                             
2. Predarea spre topire către 
agenții economici specializați a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale permanente 
conform dispozițiilor art.70 
alin.5 din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările 
ulterioare;                         3. 
Ofițerul de stare civilă delegat 
va comunica persoanelor 
desemnate să opereze în 
Registrul Electoral actele de 
deces înregistrate, în timp util 
pentru a putea fi efectuată 
radierea în termenul legal. 

22.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Vitomirești 

14.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
20.10.2014 

23.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

14.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 

reprogramare control in data de 
20.10.2014 



Sâmburești control nu a fost 
realizata 

24.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 

Runcu 

13.10.2014 Planificare În urma 
verificărilor s-a 
constatat că 
radierile efectuate 
în aplicaţia 
Registrul Electoral 
au fost efectuate 
de către persoana 
desemnată în 
termenul de 24 de 
ore prevăzut de 
lege; Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni 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 primar a 
cazurilor ce impun actualizarea 
sau radierea conform art. 23 
alin 2 din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 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 completărilor 
ulterioare; 3. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente 

25.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
orașului 
Tismana 

13.10.2014 Planificare În urma 
verificărilor s-a 
constatat că 
radierile efectuate 
în aplicaţia 
Registrul Electoral 
au fost efectuate 
de către persoana 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni 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 primar a 
cazurilor ce impun actualizarea 



desemnată în 
termenul de 24 de 
ore prevăzut de 
lege; Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire; Exemplarul 
doi al listelor 
electorale 
complementare 
nu a fost transmis 
către Judecătorie 

sau radierea conform art. 23 
alin 2 din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 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 completărilor 
ulterioare; 3.Transmiterea 
exemplarului doi al listelor 
electorale complementare către 
Judecătorie; 4. Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente 

26.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Boișoara 

14.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

27.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Racovița 

14.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

28.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 

Gruia 

15.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

29.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Pătulele 

15.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 

reprogramare control in data de 
17.10.2014 



realizata 
30.  Filiala Sud-Vest 

Oltenia 
Olt Primăria 

comunei 
Vulturești 

16.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 

31.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Verguleasa 

16.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 

32.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Făurești 

16.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

33.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Oteșani 

16.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

34.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Pătulele 

17.10.2014 planificare radierile operate  
in aplicatia 
registrului 
electoral au fost 
efectuate in 
termen legal. 

1. se va respecta termenul de 
24 de ore prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008, 
privitor la actualizarea datelor 
de identificare și radierea 
alegătorilor din Registrul 
Electoral  2.Predarea spre 
topire către agenții economici 
specializați a exemplarelor 
anterioare ale listelor electorale 
permanente conform 
dispozițiilor legale. 

35.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Grojdibodu 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 

36.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 



Gura 
Padinii 

control nu a fost 
realizata 

37.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Bunești 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

38.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Costești 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

39.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Dolj Primăria 
comunei 
Ghercești 

22.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

40.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
comunei 
Scoarța 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

41.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Gorj Primăria 
orașului 

Tg. 
Cărbunești 

21.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

42.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Morunglav 

22.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 

43.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Olt Primăria 
comunei 

Călui 

22.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control in data de 
23.10.2014 

44.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 
Mădulari 

23.10.2014 planificare   

45.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Vâlcea Primăria 
comunei 

23.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 

reprogramare control 



Gușoeni control nu a fost 
realizata 

46.  Filiala Sud-Vest 
Oltenia 

Mehedinți Primăria 
comunei 
Godeanu 

23.10.2014 planificare actiunea de 
indrumare si 
control nu a fost 
realizata 

reprogramare control 

 


