
Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)                                                                                                                                         Anexa nr. 7 
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  Harghita Primăria comunei  

Lăzarea 
 

DATA 
CONTROLULUI: 

28.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
16/09/2009 

 
 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

1. Semnarea listelor 
electorale permanente de 
către primarul comunei. 
2. Predarea  celui de-al 
doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătoria Gheorgheni.  
3. Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie de 
modificările intervenite 
la evidenţa persoanei. 
4.Afişarea unui program 
la avizierul primăriei 
pentru a se asigura 
dreptul alegătorilor de a 
consulta şi verifica listele 
electorale. 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente şi complementare; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
permanente şi complementare; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente şi 
complementare de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente de către 
persoanele abilitate; 
- verificarea efectuării comunicării 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 
complementare;şi de soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele electorale 
permanente; 
- verificarea respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de 
votare, conform prevederilor legislaţiei electorale (Legii nr. 
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare) 
- 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; 
- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire 
a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 302, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 
- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală 
dispuse la precedentul control 

1.Modificările operate în listele 
electorale permanente nu au fost 
comunicate către Judecătoria 
Gheorgheni. 
2. Al doilea exemplar al listei 
electorale complementare nu a 
fost predat către Judecătoria 
Gheorgheni. 
 
 
Se constată realizarea măsurilor 
dispuse la precedentul control. 

 1. S-au dispus măsuri de  
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.  Harghita Primăria comunei 
Sîndominic  

 
DATA 

CONTROLULUI: 
 

28.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficienţe 
 
Se constată realizarea măsurilor 
dispuse la precedentul control. 

- 



EFECTUAT: 
19.08.2009 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

1.Emiterea unei 
Dispoziţii de Primar 
pentru desemnarea 
persoanei abilitate să 
opereze în listele 
electorale permanente. 

2.Predarea către 
Judecătoria Miercurea 
Ciuc al celui de-al doilea 
exemplar al listelor 
electorale permanente şi 
complementare. 
3.Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie de 
modificările intervenite 
la evidenţa persoanei. 
4. Afişarea unui program 
la avizierul primăriei 
pentru a se asigura 
dreptul alegătorilor de a 
consulta şi verifica listele 
electorale. 

3.  Alba Primăria oraşului  
Cugir 

 
DATA CONTROLULUI 

05.09.2011  
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
27.10.2009 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
Nu au fost dispuse 

măsuri 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost comunicate 
Judecătoriei Alba-Iulia 
actualizările listei electorale 
permanente. 

S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 
 
Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale, în perioada 
neelectorală, primarul 
comunei a fost sancţionat 
contravenţional cu 
avertisment. 

4.  Alba S.P.C.L.E.P. Cugir 
 

DATA CONTROLULUI 
05.09.2011 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; verificarea efectuării de 
comunicări către primari, cu privire la persoanele care au 
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat domiciliul; 

SPCLEP Cugir a îndeplinit toate 
obiectivele controlului  

- 



 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
27.10.2009 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- evidenţa privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor eliberate;  
- existenţa listei electorale permanente pe suport magnetic;  
-respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de către 
Autoritatea Electorală Permanentă în domeniul electoral; 

5.  Alba Primăria comunei 
Ceru Băcăinţi 

 
DATA CONTROLULUI 

06.0.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
 

Primul control 
 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe - 

6.  Alba Primăria comunei 
Almaşu Mare 

 
DATA CONTROLULUI 

 
06.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Primul control 
 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu există o persoană autorizată  
care să efectueze operarea 
modificărilor în listele electorale. 
Nu au fost operate modificările în 
listele electorale. 

S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

7.  Alba Primăria oraşului 
Zlatna 

 
DATA CONTROLULUI 

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
06.06.2008 

 
MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
 
Se constată realizarea parţială  a 
măsurilor dispuse la precedentul 
control. 

- 



(la ultimul control) 
1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie de 
modificările intervenite 
la evidenţa persoanei. 

8.  Alba S.P.C.L.E.P. Zlatna 
 

DATA CONTROLULUI 
06 . 09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
06.06.2008 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; verificarea efectuării de 
comunicări către primari, cu privire la persoanele care au 
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat domiciliul; 
- evidenţa privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor eliberate;  
- existenţa listei electorale permanente pe suport magnetic;  
-respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de către 
Autoritatea Electorală Permanentă în domeniul electoral; 

SPCLEP Zlatna a îndeplinit toate 
obiectivele controlului  

- 

9.  Alba Primăria comunei 
Meteş 

 
DATA CONTROLULUI 

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Primul control 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe - 

10   Alba Primăria comunei 
Ighiu 

 
DATA CONTROLULUI 

06.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Primul control 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe - 

11   Alba Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu sunt operate modificările în 1. S-au dispus măsuri de 



Mihalţ 
 

DATA CONTROLULUI 
07.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
Primul control 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

listele electorale. 
Nu au fost luate măsuri pentru 
popularizarea punerii la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a 
listelor electorale. 

îndreptare a deficienţelor 
constatate. 
 
Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale, în perioada 
neelectorală, primarul 
comunei a fost sancţionat 
contravenţional cu 
avertisment. 

12   Alba Primăria comunei 
Crăciunelu de Jos 

 
DATA CONTROLULUI 

 
07.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
Primul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe - 

13   Mureş Primăria comunei 
Aţintiş 

 
DATA CONTROLULUI 

19.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Primul control 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Modificările operate în listele 
electorale nu au fost comunicate 
Judecătoriei LudușNu au fost 
luate măsuri pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de a 
consulta listele electorale 

S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

14   Mureş Primăria comunei 
Bichiş 

 
DATA CONTROLULUI 

19.09.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Primul control 

 
MASURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Modificările operate în listele 
electorale nu au fost comunicate 
Judecătoriei Luduș 

S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 



(la ultimul control) 
15   Mureş Primăria orașului 

Luduş 
 

DATA CONTROLULUI 
16.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
17.03.2008 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

1.Desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în 
listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Modificările operate în listele 
electorale nu au fost comunicate 
Judecătoriei Luduș 
Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria Luduș 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

16   Mureş SPCLEP Luduş 
 
 

DATA CONTROLULUI 
16.09.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
17.03.2008 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;   

17   Mureş Judecătoria Luduş 
 

DATA CONTROLULUI 
16.09.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
17.03.2008 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului 
original al listei electorale permanente, complementare şi 
speciale, după caz; 
-  verificarea primirii comunicărilor de la primari privind 
modificările operate în exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 
- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire 
a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 302, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 

  

18   Alba Primăria comunei 
Săsciori 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control  

19   Alba Primăria comunei 
Sugag 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 

20   Covasna Primăria comunei 
Catalina 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 

21   Covasna Primăria comunei 
Valea Mare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.  Reprogramare control 



22   Harghita Primăria comunei  
Cîrța 

 
DATA CONTROLULUI 

14.09.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
19.08.2009 

 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

1.Afișarea unui program 
de consultare a listelor 

electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările operate în listele 
electorale permanente nu au fost 
predate la Judecătoria Miercurea 
Ciuc 
 
Se constată realizarea măsurii 
dispuse la precedentul control 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

23   Harghita Primăria comunei  
Tomești 

 
DATA CONTROLULUI 

14.09.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
19.08.2009 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 
1.Păstrarea listelor 
electorale permanente în 
condiții corespunzătoare 
2.Operarea efectivă în 
listele electorale 
3.Emiterea unei 
dispoziții de primar 
pentru desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele 
electorale 
4.Afișarea unui program 
de consultare a listelor 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările operate în listele 
electorale permanente nu au fost 
predate la Judecătoria Miercurea 
Ciuc 
2. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Miercurea Ciuc 
3. Nu au fost luate măsuri pentru 
popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta listele 
electorale permanente 
4. Nu au fost respectate criteriile 
privind delimitarea secțiilor de 
votare, fiind depășit nr. maxim de 
alegători 
 
Măsurile 1, 2 și 3 dispuse la 
precedentul control au fost 
REALIZATE, în timp ce nr. 4 
este NEREALIZATĂ 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

24   Harghita Primăria comunei  
Dănești 

 
DATA CONTROLULUI 

21.09.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
Primul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Nu se operează în listele 
electorale 
2. Nu au fost luate măsuri pentru 
popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta listele 
electorale permanente 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 
 
Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale, în perioada 
neelectorală, primarul 
comunei a fost sancţionat 



MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

contravenţional cu 
avertisment. 

25   Harghita Primăria comunei  
Racu 

 
DATA CONTROLULUI 

21.09.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
26.08.2009 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

1.Desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în 
listele electorale 
2. Afișarea unui program 
de consultare a listelor 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările operate în listele 
electorale permanente nu au fost 
predate la Judecătoria Miercurea 
Ciuc 
2. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Miercurea Ciuc 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

 


