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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Neamţ Primăria comunei 

Bodeşti 
 

DATA 
CONTROLULUI 

02.08.2011 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
12.03.2009 

MĂSURI 
DISPUSE 

(la ultimul control) 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Emiterea unei 
dispoziţii prin care 
să se autorizeze 
persoana care să 
opereze în LEP. 
-Radierea deceselor 
şi a persoanelor 
care şi-au pierdut 
drepturile electorale 
în listele electorale 
permanente 
conform 
prevederilor HGR 
720/2000 art.9 
alin.1. 
-Transmiterea 
actualizărilor din 
LEP la Judecătoria 
Piatra Neamţ. 

- 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; 
 

- Modificǎrile operate în LEP 
nu au fost transmise la 
Judecǎtoria Piatra Neamţ. 
- Există un număr de 5 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria 
şi nr. actului de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
- Transmiterea modificǎrilor 
operate în LEP la Judecǎtoria 
Piatra Neamţ. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

2. Neamţ Primăria comunei 
Negreşti 

 
 

DATA 
CONTROLULUI 

- 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 

- Modificǎrile operate în LEP 
nu au fost transmise la 
Judecǎtoria Piatra Neamţ. 
- Există un număr de 4 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria 
şi nr. actului de identitate. 

-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
-Transmiterea modificǎrilor 
operate în LEP la Judecǎtoria 
Piatra Neamţ. 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
02.08.2011 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
nu s- a efectuat 

 
 

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; 

 
 

-Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 
 
 

3. Neamţ Primăria comunei 
Dragomireşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03.08.2011 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
26.05.2009 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Transmiterea 
modificǎrilor 
operate în LEP la 
Judecǎtoria Piatra 
Neamţ. 
-Verificarea în 

- 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 
teren a persoanelor 
cărora le lipseşte 
seria şi nr. actului 
de identitate. 

4. Neamţ Primăria comunei 
Războieni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03.08.2011 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
23.04.2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
 

-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Emiterea unei 
dispoziţii prin care 
să se autorizeze 
persoana care să 
opereze în LEP. 
-Verificarea în 
teren a persoanelor 
cărora le lipseşte 
seria şi nr. actului 
de identitate. 
-Transmiterea celui 
de-al doilea 
exemplar la 
judecătorie. 
-Transmiterea 
actualizărilor din 
LEP la judecătorie. 

- 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 două 
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. 
 
. 

5. Neamţ Primǎria comunei  
Ştefan cel Mare 

 
DATA 

CONTROLULUI 

- 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; 

- Există un număr de 5 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 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

04.08.2011 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
26.05.2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Emiterea unei 
dispoziţii prin care 
să se autorizeze 
persoana care să 
opereze în LEP. 
-Actualizarea LEP. 
-Transmiterea 
actualizărilor din 
LEP la Judecătoria 
Piatra Neamţ. 
-Verificarea în 
teren a persoanelor 
cărora le lipseşte 
seria şi nr. actului 
de identitate. 

- 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; 
 

înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

6.  Neamţ Primăria comunei  
Tupilaţi 
DATA 

CONTROLULUI 
04.08.2011 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
23.04.2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 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 

-Există un număr de 8 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 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Păstrarea LEP 
conform 
prevederilor legale, 
în registre speciale 
cu file detaşabile 
-Emiterea unei 
dispoziţii prin care 
să se autorizeze 
persoana care să 
opereze în LEP. 
-Verificarea în 
teren a persoanelor 
cărora le lipseşte 
seria şi nr. actului 
de identitate. 
-Transmiterea celui 
de-al doilea 
exemplar la 
Judecătoria Roman. 
-Transmiterea 
actualizărilor din 
LEP la Judecătoria 
Roman. 

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; 
 

7. Neamţ Primǎria comunei  
Ţibucani 

 
DATA 

CONTROLULUI 
04.08.2011 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
13.04.2011 

 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 

- 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 

- Există un număr de 9 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 
soluţionare. 
-Transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Târgu 
Neamţ. 
-Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
SANCŢIUNI 
- avertisment  

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; 
 

8. Neamţ Primăria comunei 
Grumăzeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
09.08.2011 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
08.09.2009 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
-Semnarea LEP de 
către primar 
-Emiterea unei 
dispoziţii prin care 
să se autorizeze 
persoana care să 
opereze în LEP. 
-Verificarea în 
teren a persoanelor 
cărora le lipseşte 
seria şi nr. actului 
de identitate. 
-Transmiterea 
actualizărilor din 
LEP la Judecătoria 

- 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; 
 

-Persoana care operează în 
listele electorale nu are 
dispoziţie emisă de către primar 
în acest sens. 
-Există un număr de 5 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria 
şi nr. actului de identitate. 
  -Al doilea exemplar după LEC 
nu a fost predat la judecătoria 
arondată. 
 
 

-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. 
-Emiterea de către primar a 
dispoziţiei de operare în 
listele electorale. 
-Predarea la judecătoria 
arondată a exemplarului 2 
după LEC. 
 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
Tg. Neamţ. 

9. Neamţ Primăria comunei  
Petricani 

 
DATA 

CONTROLULUI 
09.08.2011 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
26.01.2011 
MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
-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. 

- 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 59 
persoane care nu au înscrise în 
LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
-Persoana care operează în 
listele electorale nu are 
dispoziţie emisă de către primar 
in acest sens. 
 

-Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
-Emiterea de către primar a 
dispoziţiei de operare în 
listele electorale. 
-Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 
 
 
 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
10. Neamţ Judecătoria Piatra 

Neamţ 
 

DATA 
CONTROLULUI 

 
08.08.2011 

DATA  
ULTIMULUI 
CONTROL 
16.02.2010 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului original 
al listei electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către primari cu privire la 
persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale; 
- verificarea primirii comunicărilor de la primari, referitoare la 
modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent 
la primărie; 
- acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea prevederilor art. 
30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare privind predarea spre topire a listelor electorale permanente; 

- nu este cazul 
 

-Pastrarea listelor electorale 
permanente cat si a listelor 
electorale complementare in 
bibliorafturi(dosare). 
-In aceste dosare cu liste sa 
fie atasate comunicarile 
primite de la primarii(decese 
si celelalte persoane) 
-Pentru alegerile ulterioare sa 
fie desemnata o persoana din 
cadrul Judecatoriei,care sa 
deschida un caiet inregistrat 
care sa contina rubricile, nr. 
curent,tipul de scrutin, data 
scrutinului, persoana care a 
predat listele, persoana care  
a primit listele, si data cand 
au fost primite listele. 

11. Neamţ SPCLEP Piatra 
Neamţ 
DATA 

CONTROLULUI 
08.08.2011 

DATA  
ULTIMULUI 
CONTROL 
16.02.2010 

-  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 sau 
care au decedat; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor 
de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

- nu este cazul 
 

-nu este cazul  
 
 
 
 

 


