Filiala Bucuresti-Ilfov
Nr.
Crt.

1.

Judet

UAT

Data
controlului

Obiective

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare

Control
Efectuat/
Neefectuat

Constatări

Măsuri dispuse

Ilfov

Orașul
Voluntari

03.iun

= verificarea modului în
care autorităţile
administraţiei publice
locale şi-au îndeplinit
obligaţiile ce le-au
revenit pentru
organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
pentru Preşedintele
României din anul 2014,
potrivit reglementărilor
în materie electorală;
= obţinerea de informaţii
cu privire la principalele
probleme întâmpinate;
= verificarea efectuării
operaţiunilor specifice în
Registrul electoral,
conform prevederilor
legale;
= verificarea autorizării
de către primar, prin
dispoziţie, a persoanelor
care efectuează astfel de
operaţiuni;
= verificarea modului de
întocmire, actualizare şi
păstrare a listelor

Control anual.

Efectuat.

Primarul a modificat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună emisă în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014 prin Dispoziția nr.
78/27.02.2015.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza orașului erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului

Nu a fost cazul.

electorale;
= verificarea modului de
păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică
electorală (urne, cabine
de vot etc.); obţinerea de
informaţii privind
integritatea lor şi
materialele din care
acestea sunt
confecţionate; realizarea
de documentare foto
privind materialele de
logistică electorală;
= acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor desemnate
de primar să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

2.

Călărași

Comuna
Borcea

03.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

Nu a fost cazul.

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

3.

Călărași

Comuna
Jegălia

03.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

Nu a fost cazul.

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

4.

Giurgiu

Comuna
Putineiu

03.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din O.U.G.
nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
facut cu respectarea dispoziţiilor
art.18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
Față de alegerile europarlamentare,
delimitarea secțiilor de votare nu a
suferit modificări.
Operaţiunile specifice în Registrul
electoral sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art.26 alin.(1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
calendaristic al operaţiunilor din
Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal și au fost predate
birourilor electorale ale secțiilor de
votare pe bază de proces-verbal.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiţii
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiile de
pe acestea pentru alegerea
Preşedintelui României din anul
2014.

5.

Ialomița Comuna
Ciocârlia

03.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiei de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiei de
votare şi sediul aceseia au fost aduse
la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
biroului electoral al secţiei de votare,
pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis

Nu a fost cazul.

tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

6.

Călărași

Comuna
Mitreni

04.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală

sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

7.

Călărași

Comuna
Plătărești

04.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.

Nu a fost cazul.

Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

8.

Ialomița Comuna
Rădulești

04.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
În anul 2015 a fost modificat sediul
uneia dintre cele două secții de
votare.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

9.

Ialomița Orașul
Fierbinți Târg

04.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza orașului erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

10. Giurgiu

Comuna
Clejani

04.iun

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor desemnate
de primar să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

La data controlului
efectuat în data de
19.02.2015, unul din
cei doi operatori
desemnaţi de primar
să efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezent la
desfăşurarea acţiunii
de îndrumare.

Efectuat.

A fost acordată îndrumare persoanei
desemnată de primar să efectueze
operațiunile specifice în Registrul
electoral cu privire la modalitatea de
radiere din Registrul electoral a
alegătorilor în caz de deces,
interzicerea exercitării drepturilor
electorale sau punerea sub
interdicție.

Nu a fost cazul.

11. Giurgiu

Comuna
Izvoarele

09.iun

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor desemnate
de primar să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

Ulterior controlului
efectuat în anul
2015, primarul a
desemnat o altă
persoană să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

A fost acordată îndrumare persoanei
desemnată de primar să efectueze
operațiunile specifice în Registrul
electoral cu privire la modalitatea de
radiere din Registrul electoral a
alegătorilor în caz de deces,
interzicerea exercitării drepturilor
electorale sau punerea sub
interdicție.

Nu a fost cazul.

12. Călărași

Comuna
Perișoru

09.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, un alegător din
altă unitate administrativ-teritorială,
decedat pe raza comunei nu era
radiat din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoană
autorizată de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(4) și (6)
din Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente nu au
permis tipărirea în condiţii optime a
listelor electorale permanente şi a
copiilor de pe acestea la alegerile
pentru Președintele României din
anul 2014.

13. Călărași

Comuna
Ștefan-Vodă

09.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, 2 alegători
decedaţi pe raza comunei cu
domiciliul în alte unități
administrativ-teritoriale și un
alegător cu domiciliul în comună, nu
erau radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui

României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente nu au
permis tipărirea în condiţii optime a
listelor electorale permanente şi a
copiilor de pe acestea la alegerile
pentru Președintele României din
anul 2014.

14. Călărași

Comuna
Ileana

10.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, 3 alegători
decedaţi pe raza comunei, cu
domiciliul în alte unități
administrativ-teritoriale, nu erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a

Nu a fost cazul.

stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

15. Călărași

Comuna
Tămădău
Mare

10.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, un alegător
decedat pe raza comunei, cu
domiciliul în altă unitate
administrativ-teritorială, nu era
radiat din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor

art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

16. Ialomița Comuna
Valea
Măcrișului

10.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, un alegător
decedat pe raza comunei nu era
radiat din Registrul electoral, din
cauza existenței unor date personale
eronate.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

17. Ialomița Comuna
Colelia

10.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiei de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiei de
votare şi sediul aceseia au fost aduse
la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
biroului electoral al secţiei de votare,
pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile

Nu a fost cazul.

speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

18. Giurgiu

Comuna
Grădinari

11.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din O.U.G.
nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
facut cu respectarea dispoziţiilor
art.18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
Față de alegerile europarlamentare,
delimitarea secțiilor de votare nu a
suferit modificări.
Operaţiunile specifice în Registrul
electoral sunt efectuate de o
persoană autorizată de primar prin
dispoziţie.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art.26 alin.(1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
calendaristic al operaţiunilor din
Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal și au fost predate
birourilor electorale ale secțiilor de

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiţii
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiile de
pe acestea pentru alegerea
Preşedintelui României din anul
2014.

19. Ilfov

Comuna
Glina

11.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

20. Ialomița Orașul
Țăndărei

11.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din oraș şi a stabilit sediile acestora,
în conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza orașului erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

21. Ialomița Comuna
Gura
Ialomiței

11.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie
să actualizeze listele electorale
permanente.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții

Emiterea unei
dispoziții
pentru
desemnarea
persoanei
autorizate să
efectueze
operațiuni în
Registrul
Electoral în
termen de 5
zile de la data
controlului.
Măsura
dispusă a fost
îndeplinită.

corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

22. Giurgiu

Comuna
Slobozia

16.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din comună şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din O.U.G.
nr. 4/2014.Delimitarea secţiilor de
votare a fost modificată în data de
15.09.2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
facut cu respectarea dispoziţiilor
art.18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
Operaţiunile specifice în Registrul
electoral sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art.26 alin.(1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
calendaristic al operaţiunilor din
Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal și au fost predate
birourilor electorale ale secțiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

României din anul 2014 primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locuri speciale
pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiţii
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiile de
pe acestea pentru alegerea
Preşedintelui României din anul
2014.

23. Ilfov

Comuna
Chiajna

16.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

24. Ialomița Comuna
Mărculești

17.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiei de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiei de
votare şi sediul aceseia au fost aduse
la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
biroului electoral al secţiei de votare,
pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis

Nu a fost cazul.

tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

25. Ialomița Comuna
Platonești

17.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Materialele de logistică electorală nu
au fost recuperate.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

26. Giurgiu

Comuna
Băneasa

18.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

27. Ilfov

Comuna
Mogoșoaia

18.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data

actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

28. Ialomița Comuna
Movila

18.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiei de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiei de
votare şi sediul aceseia au fost aduse
la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
biroului electoral al secţiei de votare,
pe bază de proces-verbal.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis

Nu a fost cazul.

tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

29. Ialomița Municipiul
Fetești

23.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Neefectuat.

30. Giurgiu

Comuna
Gogoșari

23.iun

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor desemnate
de primar să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

La data controlului
efectuat în data de
03.03.2015, unul din
cei doi operatori
desemnaţi de primar
să efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezent la
desfăşurarea acţiunii
de îndrumare.

Efectuat.

A fost acordată îndrumare persoanei
desemnată de primar să efectueze
operațiunile specifice în Registrul
electoral cu privire la modalitatea de
radiere din Registrul electoral a
alegătorilor în caz de deces,
interzicerea exercitării drepturilor
electorale sau punerea sub
interdicție.

Nu a fost cazul.

31. Ilfov

Comuna 1
Decembrie

23.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de o persoană
autorizată de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

32. Ialomița Municipiul
Slobozia

24.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Primarul a efectuat, prin dispoziţie,
prima delimitare a secţiilor de votare
din municipiu şi a stabilit sediile
acestora, în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală

Nu a fost cazul.

sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

33. Ialomița Orașul
Amara

24.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza orașului erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

34. Ialomița Comuna
Ciulnița

25.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 a fost
menținută delimitarea secţiilor de
votare stabilită în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2) din OUG nr.
4/2014.
Delimitarea, numerotarea secţiilor
de votare şi sediile acestora au fost
aduse la cunoştinţă publică, conform
Hotărârii Autorităţii Electorale
Permanente nr. 5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de persoane
autorizate de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare, pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

35. Giurgiu

Orașul
Mihăilești

25.iun

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor desemnate
de primar să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

Ulterior controlului
efectuat în data de
18.02.2015, primarul
a desemnat o altă
persoană să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

A fost acordată îndrumare persoanei
desemnată de primar să efectueze
operațiunile specifice în Registrul
electoral cu privire la modalitatea de
radiere din Registrul electoral a
alegătorilor în caz de deces,
interzicerea exercitării drepturilor
electorale sau punerea sub
interdicție.

Nu a fost cazul.

36. Ilfov

Comuna
Dascălu

25.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat

Primarul a menținut dispoziţia
Nu a fost cazul.
privind prima delimitare a secţiilor de
votare din comună emisă în
conformitate cu prevederile art.V
alin. (2) din OUG nr. 4/2014.
Organizarea secţiilor de votare s-a
făcut cu respectarea dispoziţiilor art.
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, delimitarea,
numerotarea secţiilor de votare şi
sediile acestora au fost aduse la
cunoştinţă publică, conform Hotărârii
Autorităţii Electorale Permanente nr.
5/2014.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza comunei erau
radiaţi din Registrul electoral.
Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de o persoană
autorizată de primar prin dispoziţie.
Listele electorale permanente au fost
întocmite în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (1)-(6) din
Legea nr. 35/2008.
Pachetele electorale au fost generate
în SIRE conform Programului
operațiunilor din Registrul electoral.
Copiile de pe listele electorale
permanente au fost tipărite în
termenul legal şi au fost predate
birourilor electorale ale secţiilor de
votare pe bază de proces-verbal.
Lista electorală complementară a
fost actualizată conform dispoziţiilor
art. 22 ind. 1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 (în vigoare la data
actualizării).

Pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014, primarul a
stabilit, prin dispoziţie, locurile
speciale pentru afişajul electoral.
Materialele de logistică electorală
sunt păstrate în condiții
corespunzătoare.
Dotările tehnice existente au permis
tipărirea în condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a copiilor
de pe acestea la alegerile pentru
Președintele României din anul 2014.

37. Ilfov

Orașui
Popești
Leordeni

30.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Neefectuat.

38. Ialomița DEP Slobozia

24.iun

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 03.06.2015 în orașul
Voluntari.

Control anual.

Efectuat.

Operaţiunile în Registrul electoral
sunt efectuate de o persoană
autorizată de primar prin dispoziţie.
La data controlului, alegătorii
decedaţi pe raza municipiului erau
radiaţi din Registrul electoral.

Efectuarea
radierilor în
Registrul
electoral în
termenul
prevăzut la art.
23 alin. (2) din
Legea nr.
35/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

