
Filiala Sud-Vest Oltenia 

Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

Vâlcea Primăria 
Comunei 
Bujoreni 

03.06.2015  - verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând 
listele electorale 
permanente şi a 
registrelor 
cuprinzând 
listelor 
electorale 
complementare; 
- verificarea 
efectuării 
înregistrărilor 
ori a radierilor 
în Registrul 
electoral sau în 
listele electorale 
permanente la 
termenele 
stabilite potrivit 
legi; 
- verificarea 
înscrierii, cu 
bună-ştiinţă, a 
unui alegător în 
mai multe liste 
electorale ale 
localităţii de 
domiciliu, 
înscrierea în 

Programare  Efectuat.  - 3 radieri operate în ultimele 30 
de zile. Toate cele trei radieri au 
fost efectuate de către Primăria 
comunei Bujoreni, județul Vâlcea 
cu nerespectarea termenului 
legal de 24 de ore, prevăzut de 
art. 23, alin. (2) din Legea nr. 
35/2008;  
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



listele electorale 
a unor persoane 
fictive ori care 
nu au drept de 
vot, efectuarea 
de înregistrări 
sau radieri în 
Registrul 
electoral, cu 
încălcarea 
legislaţiei în 
vigoare; 
- verificarea 
modului de 
întocmire a 
listelor 
electorale 
permanente şi a 
listelor 
electorale 
complementare; 
- verificarea 
semnării listelor 
electorale 
permanente şi a 
listelor 
electorale 
complementare 
de către 
persoanele 
abilitate; 
- verificarea 
actualizării 
listelor 
electorale 
permanente şi a 
listelor 
electorale 



complementare, 
de către 
persoanele 
abilitate, în baza 
comunicărilor 
primite; 
- respectarea de 
către primar a 
obligaţiei de a 
pune la 
dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare a 
listelor 
electorale 
permanente şi a 
listelor 
electorale 
complementare, 
şi de soluţionare 
a întâmpinărilor 
privind 
omisiunile, 
înscrierile 
greşite sau 
erorile din 
listele electorale 
permanente; 
- verificarea 
modului de 
păstrare şi 
recuperare a 
materialelor de 
logistică 
electorală; 
obţinerea de 
informaţii 
privind 



integritatea şi 
modul de 
confecţionare a 
materialelor de 
logistică 
electorală (urne, 
cabine de vot 
etc.); 
-  respectarea 
hotărârilor 
adoptate de 
A.E.P. ; 
- obţinerea de 
informaţii cu 
privire la 
principalele 
probleme 
întâmpinate în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare. 



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Muereasca 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat.  - o radiere operată în ultimele 30 
de zile.  Radierea a fost efectuată 
de către Primăria comunei 
Muereasca, județul Vâlcea cu 
respectarea termenului legal de 
24 de ore, prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008;  
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
comunei 
Cernișoara 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat.  - șase radieri operate în ultimele 
30 de zile.  Toate radierile au fost 
efectuate de către Primăria 
comunei Cernișoara, județul 
Vâlcea, astfel: 5 radieri cu 
respectarea termenului legal de 
24 de ore, prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008 și o 
radiere cu nerespectarea 
termenului;  
- exemplarele anterioare ale LEP 
au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP;  



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Copăceni 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat.  - o radiere operată în ultimele 30 
de zile.  Radierea a fost efectuată 
de către Primăria comunei 
Copăceni, județul Vâlcea cu 
nerespectarea termenului legal 
de 24 de ore, prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008;  
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Orașului 
Brezoi 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat.  - în ultimele 30 de zile au fost 
efectuate șapte radieri ca urmare 
a decesului, după cum urmează: 
patru realizate de persoana 
desemnată din cadrul Primăriei 
Orașului Brezoi, două realizate de 
Primăria Mun. Rm. Vâlcea și una 
de Primăria Sectorului 2  
București;  
- două radieri efectuate de 
persoana desemnată din cadrul 
Primăriei Orașului Brezoi au fost 
operate cu nerespectarea 
termenului de 24 de ore prevăzut 
de art. 23, alin(2) din Legea nr. 
35/2008;                        - 
exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Perișani 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat.  - în ultimele 30 de zile au fost 
efectuate patru radieri de către 
persoana desemnată din cadrul 
Primăriei comunei Perișani, 
județul Vâlcea: trei ca urmare a 
decesului și una ca urmare a 
punerii sub interdicție prin 
hotărâre judecătorească; 
- trei radieri au fost realizate de 
către persoana desemnată din 
cadrul Primăriei comunei 
Perișani, județul Vâlcea  cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23,  alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
comunei 
Scundu 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 10.05.2015 - 
10.06.2015, nu a fost efectuate 
operări ca urmare a decesului sau 
de interzicere a drepturilor 
electorale prin hotărâri 
judecătorești. 

Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform 
dispoziţiilor art. 70,    alin.(5) 
din Legea nr. 370/2004, 
privind alegerea Președintelui 
României cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 
permanent. 
- respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP. Termen 
de realizare: permanent.  



Vâlcea Primăria 
comunei 
Glăvile 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 10.05.2015 - 
10.06.2015, a fost efectuată o 
radiere ca urmare a decesului cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23,  alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008; 

Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform 
dispoziţiilor art. 70,    alin.(5) 
din Legea nr. 370/2004, 
privind alegerea Președintelui 
României cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 
permanent. 
- respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP. Termen 
de realizare: permanent.  



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Făurești 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 11.05.2015 - 
11.06.2015, au fost efectuate 
două operări ca urmare a 
decesului, operări efectuate de 
persoana desemnată, cu 
depășirea termenului prevăzut de 
art. 23 alin.(2) din Legea nr. 
35/2008. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Lădești 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 11.05.2015 - 
11.06.2015, au fost efectuate trei 
radieri ca urmare a decesului. 
Radierile au fost realizate de 
persoana desemnată cu 
nerespectarea termenului de 24 
de ore prevăzut de art. 23, alin. 
(2) din Legea nr. 35/ 2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Runcu 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 16.05.2015 - 
16.06.2015, a fost efectuată o 
radiere de către persoana 
desemnată din cadrul Primăriei  
comunei Runcu. Radierea a fost 
efectuată ca urmare a decesului 
cu respectarea termenului 
prevăzut de art. 23,  alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008; 

Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform 
dispoziţiilor art. 70,    alin.(5) 
din Legea nr. 370/2004, 
privind alegerea Președintelui 
României cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 
permanent. 
- respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP. Termen 
de realizare: permanent.  



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Sălătrucel 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 16.05.2015 - 
16.06.2015, a fost efectuată o 
operare ca urmare a decesului, 
operare efectuată de Primăria 
municipiului Sibiu, cu respectarea 
termenului prevăzut de art. 23 
alin.(2) din Legea nr. 35/2008. În 
perioada 16.05. – 16.06.2015 la 
nivelul Primăriei Sălătrucel nu au 
fost înregistrate decese și nici 
hotărâri judecătorești de 
interzicerea drepturilor 
electorale. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Municipiului 
Râmnicu 
Vâlcea 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 16.05.2015 - 
16.06.2015, a fost efectuat un 
număr de 76 operări ca urmare a 
decesului din care 62 realizate de 
persoanele desemnate din cadrul 
Primăriei mun. Rm. Vâlcea, cu 
respectarea termenului prevăzut 
de art. 23 alin.(2) din Legea nr. 
35/2008, iar 14 operări au fost 
efectuate de alte U.A.T.- uri; 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
Comunei 
Vlădești 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 18.05.2015 - 
18.06.2015, au fost efectuate 
zece operări ca urmare a 
decesului, operări realizate de 
persoanele desemnate din cadrul 
Primăriei comunei Vlădești, cu 
depășirea termenului prevăzut de 
art. 23 alin.(2) din Legea nr. 
35/2008; 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
orașului 
Băile 
Govora 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 18.05.2015 - 
18.06.2015, au fost efectuate 
patru operări ca urmare a 
decesului, operări realizate de 
persoanele desemnate, cu 
depășirea termenului prevăzut de 
art. 23 alin.(2) din Legea nr. 
35/2008 deoarece domnul Zotica 
Nicolae, inspector stare civilă nu 
comunica în termen decesele 
domnului Mecu Mihai Mircea, 
pentru a le opera în aplicația 
SIRE. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Vâlcea Primăria 
comunei 
Tomșani 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. În perioada 18.05.2015 - 
18.06.2015, au fost efectuate 
şase operări ca urmare a 
decesului, după cum urmează: 
cinci radieri au fost efectuate de 
către persoanele desemnate, 
pentru 4 operări fiind depăşit 
termenul de 24 de ore prevăzut 
de art. 23 alin.(2) din Legea nr. 
35/2008, iar o radiere a fost 
efectuată de către Primăria 
municipiului Rm. Vâlcea. 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin. 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Gorj Primăria 
Comunei 
Leleşti 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 

Gorj Primăria 
Comunei 
Stăneşti 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Vladimir 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Săuleşti 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile efectuate în 
aplicaţia Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către persoana 
desemnată în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege  ( 5 radieri 
efectuate în ultimele 30 de zile, 
din care 1 peste termenul legal)  ;          
2.Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare ; 2. Predarea spre 
topire către agenţii 
economici specializaţi a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare; 3.Respectarea 
Hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Dănciuleşti 

08.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 

Gorj Primăria 
Comunei 
Stejari 

08.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Ioneşti 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 

Gorj Primăria 
Comunei 
Brăneşti 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Fărcăşeşti 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 

Gorj Primăria 
Comunei 
Urdari 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Plopşoru 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. 1. În urma verificărilor s-a 
constatat că radierile efectuate în 
aplicaţia Registrul Electoral nu au 
fost efectuate de către persoana 
desemnată în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege  ( 5 radieri 
efectuate în ultimele 30 de zile, 
din care 3 peste termenul legal)  ;          
2.Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare ; 2. Predarea spre 
topire către agenţii 
economici specializaţi a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare; 3.Respectarea 
Hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 



Gorj Primăria 
Comunei 
Cruşeţ 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP 

Gorj Primăria 
Comunei 
Stoina 

12.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare Efectuat. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 

1.Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 2.Respectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor 
AEP. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Piscu Vechi 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 11 radieri operate în ultimele 
30 de zile, toate cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Ghidici 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 4 radieri operate în ultimele 30 
de zile, dintre care 2 cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Rast 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 13 radieri operate în ultimele 
30 de zile, dintre care 12 cu 
depășirea termenului de 24 de 
ore, prevăzut de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Gogoșu 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 2 radieri operate în ultimele 30 
de zile, ambele cu respectarea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Grecești 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 5 radieri operate în ultimele 30 
de zile, dintre care 4 cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Sopot 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 16 radieri operate în ultimele 
30 de zile, dintre care 15 cu 
depășirea termenului de 24 de 
ore, prevăzut de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Galicea 
Mare 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 10 radieri operate în ultimele 
30 de zile, dintre care 1 cu 
depășirea termenului de 24 de 
ore, prevăzut de art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Municipiului 
Băilești 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 29 radieri operate în ultimele 
30 de zile, toate cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, însă operate 
în termen de 24 de ore la 
primirea borderoruilor întocmite 
de Serviciul de Stare Civilă; 
- 5 radieri operate în mod eronat; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore de la 
întocmirea actului de deces 
pentru radierea alegătorilor 
din Registrul Electoral, 
conform prevederilor art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, în caz de 
nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor reface cele 5 radieri 
operate în mod eronat; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Galiciuica 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 3 radieri operate în ultimele 30 
de zile, toate cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Botoșești-
Paia 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 2 radieri operate în ultimele 30 
de zile, ambele cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Seaca de 
Pădure 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  -4 radieri operate în ultimele 30 
de zile, dintre care 3 cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Maglavit 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 29 radieri operate în ultimele 
30 de zile, toate cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, 8 dintre 
aceste radieri fiind operate pe 
baza actelor de deces emise în 
anul 2014; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Cetate 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 17 radieri operate în ultimele 
30 de zile, toate cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Moțăței 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 5 radieri operate în ultimele 30 
de toate cu respectarea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Bulzești 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 2 radieri operate în ultimele 30 
de zile, ambele cu respectarea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Murgași 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 3 radieri operate în ultimele 30 
de zile, 2 cu depășirea termenului 
de 24 de ore, prevăzut de art. 23, 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Brabova 

22.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - nu au fost operate radieri în 
ultimele 30 zile, întrucât nu s-au 
înregistrat decese ale unor 
alegători din comună; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 

Dolj Primăria 
Comunei 
Carpen 

22.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat. -nu au putut fi efectuate toate 
verificările necesare în ceea ce 
privește operarea în Registrul 
Electoral, întrucât nu există 
conexiune de internet la nivelul 
primăriei, persoanele autorizate 
operând de la sediile altor 
instituții din comună; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004; 
- se va efectua un recontrol la 
Primăria Comunei Carpen, 
pentru efectuarea tuturor 
verificărilor și acordarea 
îndrumărilor 
corespunzătoare. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Tălpaș 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - nu au fost operate radieri în 
ultimele 30 zile, 
întrucât nu s-au înregistrat 
decese ale unor alegători din 
comună; 
- au fost identificate 3 radieri 
operate în mod eronat pe baza 
comunicărilor de la instanțele de 
judecată, acestea fiind șterse în 
cursul controlului; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004; 
 - se va acorda o atenție 
sporită comunicărilor primite 
de la instanțele de judecată, 
pentru a se stabili în mod 
corect dacă și pentru ce 
perioadă i-a fost interzisă 
unui cetățean exercitarea 
dreptului de a alege. 



Dolj Primăria 
Comunei 
Fărcaș 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat.  - 3 radieri operate în ultimele 30 
de zile, dintre care 1 cu depășirea 
termenului de 24 de ore, 
prevăzut de art. 23, alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, radierile fiind 
operate în ziua controlului; 
- exemplarele anterioare ale LEP 
nu au fost predate spre topire. 

 - se va respecta cu strictețe 
termenul de 24 de ore pentru 
radierea alegătorilor din 
Registrul Electoral, conform 
prevederilor art. 23, alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, în caz 
de nerespectare urmând a fi 
aplicate sancțiunile prevăzute 
de art. 51 in aceeași Lege; 
- se vor preda spre topire 
exemplarele anterioare ale 
LEP, conform art. 70, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004. 



Județul 
Mehedinți 

Primăria 
Comunei 
Breznița 
Ocol 

03.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat  Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul  
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Devesel 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Efectuat  Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Husnicioara 

08.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Efectuat În urma verificărilor s-a constatat 
că radierile efectuate în aplicaţia 
Registrul Electoral nu au fost 
efectuate de către persoana 
desemnată în termenul de 24 de 
ore prevăzut de lege;  

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

Primăria 
Comunei 
Jiana 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Efectuat Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

Primăria 
comunei 
Poroina 
Mare 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat  Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Ilovăț 

10.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

   Primăria 
comunei 
Svinița 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare. Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Vînători 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Braniștea 

16.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Rogova 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Livezile 

18.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 

Județul 
Mehedinți 

Primăria 
comunei 
Balta                  

18.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare  Neefectuat    



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Obîrșia de 
Câmp 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Dîrvari 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Tîmna 

26.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Izvorul Bîrzii 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Județul 
Mehedinți 

 Primăria 
comunei 
Malovăț 

30.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Control 
neprogramat 

Efectuat. Nu au fost constatate deficiențe. 1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor 
romăni cu drept de vot 
înscrise în Registrul Electoral 
şi radierea acestora în 
termenul de cel mult 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea 
conform art. 23 alin 2 din 
Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi 
respectarea Hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP; 2. 
Predarea spre topire către 
agenţii economici specializaţi 
a exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente, conform 
dispoziţiilor Art. 70 alin 5 din 
Legea 370/2004 cu 
modificările şi completărilor 
ulterioare. 



Olt  Primăria 
comunei 
Gostavățu 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 02.05.-02.06.2015 a  
fost radiată din SIRE  1(o) 
persoană ca urmare  a decesului 
,în termenull prevăzut de art.23 
alin. (2) din Legea nr. 35/2008; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;           
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Băbiciu 

02.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 08.03.-02.06.2015 
nu  a  fost radiată din SIRE  nici o 
persoană ca urmare  a decesului;  
9(nouă) persoane decedate  și 
neradiate; 2.exemplarele 
anterioare  ale listelor electorale 
permanente nu au fost predate 
spre topire conform art.70 alin.5 
din Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Dăneasa  

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 04.05.-04.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 7(șapte) persoane ca 
urmare  a decesului, astfel: 
5(cinci) persoane radiate de către 
persoanele desemnate în 
termenul legal ; 2(două) persoane 
radiate de către persoanele 
desemnate după termenul legal; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Sprîncenata 

04.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 04.05.-04.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 9(nouă) persoane ca 
urmare  a decesului, astfel: 1(o) 
persoană radiată de către 
persoanele desemnate în 
termenul legal ; 1(o) persoană 
radiată de către un alt UAT; 
7(șapte)persoane radiate de către 
persoanele desemnate după 
termenul legal; 1(o) persoană 
decedată și neradiată 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Seaca 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 09.05.-09.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 4(patru) persoane ca 
urmare  a decesului în termenul 
legal prevăzut de art.23 alin.(2) 
din Legea nr. 35/2008; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
orașului 
Văleni 

09.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 09.05.-09.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 3(trei) persoane în 
termenul legal prevăzut de art.23 
alin.(2) din Legea nr.35/2008; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Radomirești 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 08.05.-11.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 8(opt) persoane ca 
urmare  a decesului în termenul 
legal prevăzut de art.23 alin.(2) 
din Legea nr. 35/2008; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                             



Olt  Primăria 
comunei 
Mihăești 

11.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 11.05.-11.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 2(două) persoane ca 
urmare  a decesului în termenul 
legal prevăzut de art.23 alin.(2) 
din Legea nr. 35/2008; 1(o) 
persoană decedată și neradiată 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Izvoarele 

22.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Reprogramare Efectuat. 1.în perioada 15.05.-22.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 8(opt) persoane ca 
urmare  a decesului astfel: 1(o ) 
radiere efectuată de către un alt 
UAT;2(două) persoane radiate 
după termenul legal; 1(o) 
persoană radiată în termenul 
legal;4(patru) radieri efectuate de 
către DEPABD; 2.exemplarele 
anterioare  ale listelor electorale 
permanente nu au fost predate 
spre topire conform art.70 alin.5 
din Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Stoicănești   

22.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 22.05.-22.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 3(trei) persoane ca 
urmare  a decesului în termenul 
legal prevăzut de art.23 alin.(2) 
din Legea nr.35/2008; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
orașului 
Vîlcele 

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 01.01.-24.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 7(șapte) persoane ca 
urmare  a decesului , 
astfel:4(patru) persoane radiate 
ca urmare a decesului de  către 
un alt UAT; 2(două) persoane 
radiate de către persoanele 
desemnate după termenul legal ; 
1(o) persoană radiată în termenul 
legal; 15(cincisprezece) persoane 
decedate și neradiate; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Schitu   

24.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 24.05.-24.06.2015   
a  fost radiată din SIRE  o singură 
persoană  ca urmare  a decesului, 
în termenul legal ;  2(două) 
persoane decedate și neradiate; 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Brîncoveni 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 25.05.-25.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 5(cinci) persoane ca 
urmare  a decesului,astfel: 
4(patru)persoane radiateîn 
termenul legal prevăzut de art.23 
alin.(2) din Legea nr. 
35/2008;1(o) persoană radiată de 
către un alt UAT; 2.exemplarele 
anterioare  ale listelor electorale 
permanente nu au fost predate 
spre topire conform art.70 alin.5 
din Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Pîrșcoveni 

25.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 15.05.-25.06.2015   
a  fost radiată din SIRE  1(o) 
persoană ca urmare  a 
decesului,după termenul legal 
prevăzut de art.23 alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008;1(o) persoană 
neradiată 2.exemplarele 
anterioare  ale listelor electorale 
permanente nu au fost predate 
spre topire conform art.70 alin.5 
din Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;              
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Osica de Jos  

29.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 29.05.-29.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  
1(o)persoană ca urmare  a 
decesului,după termenul legal 
prevăzut de art.23 alin.(2) din 
Legea nr. 35/2008;2.exemplarele 
anterioare  ale listelor electorale 
permanente nu au fost predate 
spre topire conform art.70 alin.5 
din Legea nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      



Olt  Primăria 
comunei 
Fălcoiu 

29.06.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
02.06.2015 în 
Comuna 
Bujoreni. 

Programare  Efectuat. 1.în perioada 29.05.-29.06.2015   
au  fost radiate din SIRE  un 
număr de 2(două) persoane ca 
urmare  a decesului,după 
termenul legal prevăzut de art.23 
alin.(2) din Legea nr. 
35/2008;7(șapte) persoane 
decedate și neradiate 
2.exemplarele anterioare  ale 
listelor electorale permanente nu 
au fost predate spre topire 
conform art.70 alin.5 din Legea 
nr.370/2004; 

1.predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale 
listelor electorale 
permanente conform art.70 
alin.5 din Legea nr.370/2004;                                          
2.respectarea termenului de 
24 de ore de la data luării la 
cunoștință , termen prevăzut 
de art.23 alin.2 din Legea 
nr.35/2008  , privind 
actualizarea datelor de 
identificare a cetățenilor 
români cu drept de vot în 
Registrul Electoral sau 
radierea acestora;                                      

 


