
Filiala Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)                                                         Anexa nr. 1 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Iaşi Primăria comunei 

Hărmăneşti 
 

DATA 
CONTROLULUI 

19.01.2011 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
  

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele 
abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent 
la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- - Nu există dispoziţie de 
autorizare a persoanei care 
actualizează LEP. 
- Există un număr de două 
persoane care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de soluţionare. 
- Emiterea de către 
primar a unei dispoziţii 
prin care să fie autorizată 
o persoană care să 
actualizeze LEP. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

2. Iaşi Primăria comunei 
Todireşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
19.01.2011 

 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele 
abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent 
la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Există un număr de 21 
persoane care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de soluţionare. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
3. Neamţ Primăria comunei 

Ghindăoani 
 

DATA 
CONTROLULUI 

26.01.2011 
 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele 
abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent 
la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- LEP nu sunt păstrate în 
registre speciale cu file 
detaşabile. 
- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au 
pierdut drepturile 
electorale în listele 
electorale permanente nu s-
a efectuat conform 
prevederilor Legii 
370/2004 coroborat cu  
HGR 720/2000 art.9 alin.1 
lit. a (39 decese neradiate 
de la primirea listelor). 
- Nu există o persoană 
autorizată prin dispoziţie să 
actualizeze LEP. 
- Modificările operate în 
LEP nu au fost transmise la 
Judecătoria arondată. 
- Există un număr de două 
persoane care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de soluţionare. 
- Păstrarea LEP conform 
prevederilor legale în 
registre speciale cu file 
detaşabile. 
- Autorizarea prin 
dispoziţie a persoanei 
desemnată să actualizeze 
LEP. 
- Actualizarea LEP. 
- Transmiterea 
modificărilor operate în 
LEP la Judecătoria 
arondată. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- Se sancţionează cu 
avertisment secretarul 
comunei . 
 

4. Neamţ Primăria comunei 
Petricani 

 
DATA 

CONTROLULUI 
26.01.2011 

 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Nu este cazul 
 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele 
abilitate, în baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent 
la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente 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; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Modificările operate în 
LEP nu au fost transmise la 
Judecătoria Tg. Neamţ. 
- Nu există dispoziţie de 
autorizare a persoanei care 
actualizează LEP. 
- Există un număr de opt 
persoane care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de soluţionare. 
- Emiterea de către 
primar a unei dispoziţii 
prin care să fie autorizată 
o persoană care să 
actualizeze LEP. 
-Transmiterea 
modificărilor operate în 
LEP la Judecătoria Tg. 
Neamţ. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
-  Se sancţionează cu 
avertisment primarul 
comunei  

 


