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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Vaslui Primăria comunei 

Tutova 
 

DATA 
CONTROLULUI 

06.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 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; 

- 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. 
(83 decese de la primirea listelor). 
- Modificările operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecătoria 
Bârlad. 
- Există 6 persoane care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr.actului 
de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
- 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 primarul 
comunei  
- Se sancţionează cu 
avertisment secretarul 
comunei  
 

2. Vaslui Primăria comunei 
Iveşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
06.10.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 confecţionare a materialelor de logistică electorală 

- 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. 
(63 decese de la primirea listelor). 
- Modificările operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecătoria 
Bârlad 
- Există 1 persoană care nu are 
înscrise în LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 

− Actualizarea 
LEP. 

- Transmiterea modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria arondată. 
- Verificarea în teren a 
persoanei care nu are 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
- Se sancţionează cu 
avertisment primarul 
comunei  
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(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; 

3. Bacău Primăria municipiului 
Oneşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
11.10.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 
 

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 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 
Oneşti  
- Al doilea exemplar dupa LEC 
nu a fost transmis la Judecatoria 
Oneşti. 
- Există un numar de 54 de 
persoane care nu au trecute in 
LEP seria şi numărul actului de 
identitate. 
- Nu există dispoziţie emisă de 
către primar privind autorizarea 
unei persoane care să opereze în 
LEP şi LEC. 
 

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
- Emiterea unei dispoziţii de 
către primar privind 
desemnarea unei persoane 
care să opereze în LEP şi 
LEC. 
- Comunicarea la Judecǎtoria 
Oneşti a modificǎrilor 
operate în LEP  şi LEC sǎ se 
efectueze cu respectarea 
prevederilor legale. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor din LEP care nu 
au trecute seria şi nr actului 
de identitate. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment secretarul 
primăriei  
 

4. Bacău SPCLEP Oneşti 
 

DATA 
CONTROLULUI 

 
11.10..2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
Nu este cazul 

MĂSURI DISPUSE  

-  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 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(la ultimul control) 

5. Bacău Judecătoria Oneşti 
 

DATA 
CONTROLULUI 

 
11.10.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

Nu este cazul 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 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 
 

- nu este cazul 
 

6.  Vaslui Primăria comunei 
Griviţa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12.10..2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

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 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; 

 Reprogramare control 

7. Vaslui Primǎria comunei 
Vinderei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12.10.2011 

- 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; 

- 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  

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
- Emiterea de către primar a 
unei dispoziţii prin care să 
fie autorizată o persoană care 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
-. 

 
 

 

- 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; 

HGR 720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. 
(128 decese de la primirea 
listelor). 
- Modificările operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecătoria 
Bârlad 
- Există un număr de 12 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- Nu există dispoziţie emisa de 
către primar privind desemnarea 
unei persoane care să opereze în 
LEP şi LEC . 
 

să actualizeze LEP şi LEC.  
- 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 primarul 
comunei  

 

8. Suceava Primăria comunei 
Brodina 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18.10..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 

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

- Pentru deficienţele 
constatate s-au dat termene 
de soluţionare. 
- Comunicarea modificărilor 
din LEP la Judecătoria 
Rădăuţi. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute seria şi nr. actului de 
identitate în LEP. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment primarul 
comunei  
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
modificările şi completările ulterioare; 

9. Suceava Primăria comunei 
Ulma 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

18.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 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 5 persoane 
care nu au trecute seria şi nr. 
actului de identitate în LEP 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute seria şi nr. actului de 
identitate în LEP. 
 

10. Suceava Primăria comunei 
Izvoarele Sucevei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

19.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 

- Nu este cazul 
 

- Nu este cazul  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
-  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; 

11. Suceava Primăria comunei 
Moldova Suliţa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

19.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 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 2 persoane 
care nu au trecute seria şi nr. 
Actului de identitate în LEP 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute seria şi nr. Actului de 
identitate în LEP. 
 

12. Iaşi Primăria comunei 
Ciorteşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

25.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
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 

- Există un număr de 4 
persoane care nu au trecute seria 
şi nr. Actului de identitate în LEP 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute seria şi nr. Actului de 
identitate în LEP. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

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; 

13. Iaşi Primăria comunei 
Dolheşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

25.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 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 5 persoane 
care nu au trecute seria şi nr. 
Actului de identitate în LEP 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute seria şi nr. Actului de 
identitate în LEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
14. Vaslui Primǎria comunei 

Măluşteni 
 

DATA 
CONTROLULUI 

12.10.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
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 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; 

- Controlul la sediul primăriei nu 
a putut fi efectuat conform 
prevederilor legale întrucât listele 
electorale permanente nu au putut 
fi prezentate, secretarul comunei 
motivând ca acestea sunt in arhiva 
si nu le găseşte. 
- Primarul comunei nu a fost 
prezent la efectuarea controlului 
deşi a fost anunţat în scris şi 
telefonic de data efectuării 
controlului. 
- Deoarece listele electorale 
permanente nu au putut fi 
prezentate se reprogrameaza 
controlul in termen de 2 luni.  
 

- Se sancţionează cu 
avertisment secretarul 
comunei.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


