Filiala Bucuresti-Ilfov
Judet

UAT

Data
controlului

Obiective

Motivele care au
generat stabilirea
obiectivelor de
control/îndrumare

Control
Efectuat/
Neefectuat

Ialomița

Comuna
Jilavele

01.iul

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

Persoana autorizată
de primar să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezentă la acțiunea
de îndrumare
desfășurată cu
ocazia controlului
din anul 2015.

Efectuat.

Constatări

Măsuri dispuse

Nu a fost cazul.

Călărași

Comuna
Ulmeni

01.iul

= verificarea modului
Control anual.
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 electorale;
= verificarea modului
de păstrare şi
recuperare a
materialelor de
logistică electorală
(urne, cabine de vot

Efectuat.

Nu a fost cazul.
Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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 cunoştinţa
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.

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.

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 de primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Călărași, în conformitate cu
prevederile art.22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației
publice locale, republicată,
cu modificările și
completările ulterioare (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.

Călărași

Municipiul
Oltenița

01.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

După alegerea
Președintelui României din
anul 2014, delimitarea
secțiilor de votare stabilită
în conformitate cu
prevederile art.V alin. (2)
din O.U.G. nr. 4/2014 a fost
actualizată potrivit legii.
Organizarea secţiilor de
votare s-a facut cu
respectarea dispoziţiilor
art.18 alin. (6) din Legea nr.
35/2008.
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
municipiului 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

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

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.
Lista electorală
complementară a fost
actualizată în conformitate
cu art. 22 ind. 1 alin. (4) din
Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor
administrației publice
locale, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare (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.

Ilfov

Comuna
Balotești

02.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Nu a fost cazul.
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.

Ialomița

Comuna
Coșereni

02.iul

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

Călărași

Comuna
Alexandru
Odobescu

02.iul

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Persoana autorizată
de primar să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezentă la acțiunea
de îndrumare
desfășurată cu
ocazia controlului
din anul 2015.
Control anual.

Efectuat.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
Listele electorale

Efectuarea radierilor în
termenul prevăzut de art. 23
alin. (2) din Legea nr.
35/2008.

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 de primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Călărași, în conformitate cu
prevederile art.22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației
publice locale, republicată,
cu modificările și
completările ulterioare (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.

Călărași

Comuna
Lupșanu

02.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Nu a fost cazul.
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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 cunoştinţa
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 de primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Călărași, în conformitate cu
prevederile art.22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației
publice locale, republicată,
cu modificările și
completările ulterioare (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.

Ilfov

Comuna
DragomireștiVale

07.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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 o persoană
autorizată 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.

Emiterea unei dispoziții
pentru desemnarea
persoanei autorizate să
efectueze operațiuni în
Registrul Electoral în termen
de 7 zile de la data
controlului.
Măsura dispusă a fost
îndeplinită.

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.

Călărași

Comuna
Dragos Voda

07.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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

Efectuarea radierilor în
termenul prevăzut de art. 23
alin. (2) din Legea nr.
35/2008.
Autorizarea, prin dispoziţie, a
persoanelor care efectuează
operațiunile specifice în
Registrul electoral.

secţiilor de votare pe bază
de proces-verbal.
Lista electorală
complementară a fost
actualizată de primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Călărași, în conformitate cu
prevederile art.22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației
publice locale, republicată,
cu modificările și
completările ulterioare (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.

Călărași

Comuna
Nicolae
Bălcescu

07.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Nu a fost cazul.
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.

Ialomița

Municipiul
Fetești

07.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
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
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

Nu a fost cazul.

de proces-verbal.
Lista electorală
complementară a fost
actualizată în conformitate
cu art. 22 ind. 1 alin. (4) din
Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor
administrației publice
locale, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare (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.
Ialomița

Comuna Ion
Roată

08.iul

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 pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Călărași

Comuna Nana

08.iul

Ilfov

Orașul PopeștiLeordeni

08.iul

Ilfov

Comuna
Clinceni

09.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Neefectuat.

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 o persoană
desemnată să actualizeze
listele electorale
permanente prin fișa
postului.
Listele electorale

Autorizarea, prin dispoziţie, a
persoanei care efectuează
operațiunile specifice în
Registrul electoral.

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 nu a putut
fi pusă la dispoziție la data
controlului.
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.

Ilfov

Comuna Vidra

09.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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
dispoziție 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.

Autorizarea, prin dispoziţie, a
persoanei care efectuează
operațiunile specifice în
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.
Ialomița

Comuna Bucu

09.iul

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 pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Ialomița

Comuna
Ograda

09.iul

Călărași

S.P.C.L.E.P.
Municipiul
Călărași

09.iul

Orașul
Bragadiru

14.iul

Ilfov

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 pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

Control anual.

Efectuat.

= 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;
= acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în

Neefectuat.

Nu a fost cazul.

Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate 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.

comuna Ulmeni.
Călărași

Comuna
Șoldanu

14.iul

Călărași

Orașul Budești

14.iul

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Ilfov

Orașul Buftea

15.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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, în
termenul prevăzut de lege.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate de primar prin
dispoziție.
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

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

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.

Giurgiu

Comuna
Ogrezeni

15.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
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

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

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 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.

Giurgiu

Comuna
Buturugeni

15.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
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

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

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 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.
Ialomița

Comuna
Manasia

15.iul

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 pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Călărași

Comuna
Modelu

15.iul

Ilfov

Comuna Gruiu

16.iul

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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

Efectuat.

Control anual.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

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
dispoziție.
La data controlului, listele
electorale permanente nu
au putut fi puse la
dispoziție.

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

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.

Ilfov

Comuna Nuci

16.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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
dispoziție.
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

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

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.
Giurgiu

Comuna Mihai
Bravu

16.iul

Ialomița

Comuna Traian

16.iul

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

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Ulterior controlului
efectuat în anul
2015, primarul a
desemnat o altă
persoană pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul

Efectuat.

Nu a fost cazul.

celor cu atribuţii în
materie electorală.

București

Sectorul 5

16.iul

Ilfov

Orașul Otopeni

21.iul

electoral.

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Neefectuat.

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
dispoziție.
Listele electorale
permanente au fost

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

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.

Ilfov

Orașul Chitila

21.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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 o persoană
desemnată de primar prin
dispoziție.
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

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

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.

Giurgiu

Municipiul
Giurgiu

21.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
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 o persoană
autorizată de primar prin
dispoziţie.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe raza
municipiului 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

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

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.
Lista electorală
complementară a fost
actualizată de către primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Giurgiu, în conformitate cu
art. 22 ind. 1 alin. (4) din
Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor
administrației publice
locale, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare (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.

Giurgiu

Biroul pentru
Imigrări al
județului
Giurgiu

21.iul

Verificarea actualizării
listelor electorale
complementare la
nivelul judeţului, în
conformitate cu
prevederile art. 22 ind.
1 alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru
alegerea autorităţilor
administraţiei publice
locale, republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Potrivit legii, listele
electorale
complementare se
actualizează până la
data de 1 martie a
fiecărui an.

Efectuat.

Listele electorale
complementare au fost
actualizate în conformitate
cu prevederile art. 22 ind. 1
alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată,
cu modificările şi
completările ulterioare, în
vigoare la data actualizării.

Călărași

Comuna
Fundeni

21.iul

Ialomița

Comuna
Movilița

22.iul

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
pentru a efectua
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.
Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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

Efectuat.

Control anual.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

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 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.

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

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.
Călărași

Comuna Dor
Mărunt

22.iul

Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
pentru a efectua
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

materie electorală.

București

Sectorul 3

22.iul

Ilfov

Comuna
Dărăști-Ilfov

23.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Neefectuat.

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
dispoziție.
Listele electorale
permanente au fost

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

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.

Giurgiu

Comuna
Găiseni

23.iul

Giurgiu

Orașul
Bolintin-Vale

23.iul

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Persoana autorizată
de primar să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezentă la acțiunea
de îndrumare
desfășurată cu
ocazia controlului
din anul 2015.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Ialomița

Comuna Sinești 23.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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 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

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

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.

Ialomița

Municipiul
Urziceni

24.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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.
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.
Listele electorale
complementare au fost
actualizate conform
dispoziţiilor art. 22¹ alin. (4)
din Legea nr. 67/2004 (în

Nu a fost cazul.

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.

Ilfov

Comuna
Moara Vlăsiei

28.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

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 o persoană
autorizată de primar prin
dispoziție.
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

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenele prevăzute de
Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum
și pentru organizarea și
funcționarea Autorității
Electorale Permanente.

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.

Giurgiu

Comuna
Greaca

28.iul

Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Pentru alegerea
Președintelui României din
anul 2014 a fost menținută
delimitarea secțiilor de
votare stabilită 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.
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

Efectuarea radierilor în
Registrul electoral în
termenele prevăzute de
Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum
și pentru organizarea și
funcționarea Autorității
Electorale Permanente.

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.
Lista electorală
complementară a fost
actualizată de către primar
împreună cu Biroul pentru
Imigrări al județului
Giurgiu, în conformitate cu
art. 22 ind. 1 alin. (4) din
Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor
administrației publice
locale, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare (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.

Călărași

Comuna Ulmu

28.iul

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 pentru a
efectua operaţiunile
specifice în Registrul
electoral.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Giurgiu

Comuna
Isvoarele

29.iul

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

Persoana autorizată
de primar să
efectueze
operaţiunile
specifice în Registrul
electoral nu a fost
prezentă la acțiunea
de îndrumare
desfășurată cu
ocazia controlului
din anul 2015.
Control anual.

Ilfov

Orașul
Pantelimon

30.iul

Ilfov

Comuna
Grădiștea

30.iul

Conform obiectivelor
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.
Conform obiectivelor
Control anual.
prevăzute la controlul
programat pentru data
de 01.07.2015 în
comuna Ulmeni.

Efectuat.

Nu a fost cazul.

Neefectuat.

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

Nu a fost cazul.

efectuate de o persoană
autorizată de primar prin
dispoziție.
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.

Ialomița

S.P.C.L.E.P.
Urziceni

24.iul

Control anual.
= verificarea efectuării
operaţiunilor specifice
în Registrul electoral,
conform prevederilor
legale;
= verificarea
autorizării de către
primar, prin dispoziţie,
a persoanelor care
efectuează astfel de
operaţiuni;
= acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor

Efectuat.
La data controlului,
alegătorii decedaţi pe raza
municipiului erau radiaţi
din Registrul electoral.
Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de o persoană
autorizată de primar prin
dispoziţie.
Dotările tehnice existente
au permis tipărirea în
condiţii optime a listelor
electorale permanente şi a
copiilor de pe acestea la
alegerile pentru

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

desemnate de primar
să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

Acțiuni
efectuate,
necuprinse
în
planificarea
lunară
Ialomița

S.P.C.L.E.P.
Fetești

07.iul

Președintele României din
anul 2014.

Control anual.
= verificarea efectuării
operaţiunilor specifice
în Registrul electoral,
conform prevederilor
legale;
= verificarea
autorizării de către
primar, prin dispoziţie,
a persoanelor care
efectuează astfel de
operaţiuni;
= acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în

Efectuat.

Operaţiunile în
Registrul electoral sunt
efectuate de persoane
autorizate 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.

materie electorală.

Călărași

S.T.S. jud.
Călăraşi

09.iul

Giurgiu

S.T.S. Jud.
Giurgiu

14.iul

Călărași

Comuna
Dragoș Vodă

30.iul

Ilfov

Comuna
Ștefăneștii de
Jos

07.iul

Implementarea
Sistemului informatic
de monitorizare a
prezenţei la vot şi de
prevenire a votului
ilegal la alegerile
locale din anul 2016.
Implementarea
Sistemului informatic
de monitorizare a
prezenţei la vot şi de
prevenire a votului
ilegal la alegerile
locale din anul 2016.
Înmânarea datelor de
identificare necesare
accesării Registrului
electoral.
Acordarea de
asistenţă/îndrumare
persoanelor
desemnate de primar
să efectueze
operaţiuni în Registrul
electoral, precum şi a
celor cu atribuţii în
materie electorală.

Efectuat.

.

Efectuat.

Cererea primarului
nr.
2183/15.07.2015.

Efectuat.

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

Efectuat.

Nu a fost cazul.

