
Filialei Nord-Vest 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Bihor Primăria com. 

Ciumeghiu 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse:  

- 

- 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 comunicărilor 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 scrutinelor electorale 
anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea prevederilor 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, privind 
predarea spre topire a listelor electorale permanente;  
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din Legea 
nr. 67/2004 privind actualizarea listelor electorale complementare;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau de 
către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale complementare de către 
persoanele abilitate; 

- controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma; 



- verificarea gradului de respectare a termenelor programului 
calendaristic privind alegerile parlamentare din 09 decembrie 
2012; 

2. Bihor Primăria com. Batăr 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor de la pct.1; 
 

- controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma; 

3.  Bihor Primăria com.  
Tărcaia 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

Masuri dispuse: 
-    

- conform obiectivelor de la pct.1; 
 

- controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

-  controlul se va reprograma; 

 

 

 


