
Filiala Nord - Vest 
 

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

Izvoru Crişului 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
03.10.2008 

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 listele 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; 

- controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de efectuarea 
concediului de odihna de catre 
persoana desemnata cu 
pastrarea si actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma; 

2. Cluj Primăria com. Gilău 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
03.10.2008 

- 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 

- controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de efectuarea 
concediului de odihna de catre 
persoana desemnata cu 
pastrarea si actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma; 



Masuri dispuse: 
-    

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 listele 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; 

3.  Cluj Primăria com. 
Ceanu Mare 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 

- conform obiectivelor de la pct.1; 
 

- controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de efectuarea 
concediului de odihna de catre 
persoana desemnata cu 
pastrarea si actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma; 



Masuri dispuse: 
-    

4.  Cluj Primăria com. 
Mociu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.03.2009 
Masuri dispuse: 

-    

 
-conform obiectivelor de la pct. 2 

- controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de efectuarea 
concediului de odihna de catre 
persoana desemnata cu 
pastrarea si actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma 

5. Cluj Primăria com. 
Vultureni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2008 
Masuri dispuse: 

-    

 
-conform obiectivelor de la pct. 1 

- controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, motivat 
de efectuarea concediului de 
odihna de catre persoana 
desemnata cu pastrarea si 
actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma 

6. Cluj Primăria com. Borşa 
Data controlului: 

13.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
31.03.2009 

Masuri dispuse: 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si o persoană fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
 

7. Cluj Primăria com.  
Aşchileu  

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

-conform obiectivelor de la pct. 2; - controlul nu s-a efectuat; 
deplasarea a fost anulată, motivat 
de efectuarea concediului de 
odihna de catre persoana 
desemnata cu pastrarea si 
actualizarea LEP; 

- controlul se va reprograma 



15.10.2008 
Masuri dispuse: 

-    
8. Cluj Primăria com. 

Panticeu  
Data controlului: 

13.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
24.03.2009 

Masuri dispuse: 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 2; - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 3 persoane fara date 
complete referitoare la adresa 
de domiciliu si 7 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 
- măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinite; 

 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
- să se facă dovada ca  
secretarul comunei este 
persoana autorizată sa 
opereze modificările în LEP- 
termen 3 zile;  

 
In plus fata de activitatile planificate, au fost realizate activitati de indrumare electorala si control la urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 
 
 

9. Cluj Primăria com. 
Corneşti 

Data controlului: 
13.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

24.03.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - nu s-a făcut dovada 
comunicării ex. 2 al LEP la 
judecătorie; 

- in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 5 persoane fara tipul, 
seria si numarul actului de 
identitate; 

 

- păstrarea LEP în biblioraft 
cu file detaşabile; 
- autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP; 
- comunicarea către AEP în 
term. de 3 zile a dovezii 
comunicării ex. 2 al LEP la 
judecătorie;  

10. Cluj Primăria com. 
Sînpaul 

Data controlului: 
14.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.03.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - ex. 2 al LEP nu a fost 
comunicat la judecătorie; 
- modificărilor operate în LEP nu 
au fost comunicate la 
judecătorie; 

- in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 13 persoane fara date 
complete referitoare la adresa 

-pentru necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 
operate in LEP s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„amendă în sumă de 1000 
lei”; 



de domiciliu si 8 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

 
11 Bihor Primăria com. 

Pietroasa 
Data controlului: 

17.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
19.10.2010 

Masuri dispuse: 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 2; - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si 3 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEC; 
 

12. Bihor Primăria com. 
Bunteşti 

Data controlului: 
17.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2010 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1; - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 2 persoane fara tipul, 
seria si numarul actului de 
identitate; 
- măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinite; 
 

 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 

13. Bihor Primăria oraş 
Vaşcău 

Data controlului: 
18.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.10.2009 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -- in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara tipul, seria si 
numarul actului de identitate; 

- ex. 2 al LEP nu a fost 
comunicat la judecătorie; 
- modificărilor operate în LEP nu 
au fost comunicate la 
judecătorie; 

-pentru necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 
operate in LEP s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„amendă în sumă de 2500 
lei”; 

14. Bihor Primăria com. 
Cîmpani   

Data controlului: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara date complete 
referitoare la adresa de 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 



19.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
13.10.2010 

Masuri dispuse: 
 

domiciliu si 2 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

 

15. Bihor Primăria oraş Nucet     
Data controlului: 

19.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
07.04.2009 

Masuri dispuse: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 2 -  - transmiterea la judecătorie a 
ex.2 al LEC;  
- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
 

16. Bihor Primăria com. 
Lunca 

Data controlului: 
19.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.10.2010 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinite; 
-- in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 2 persoane fara date 
complete referitoare la adresa 
de domiciliu si 3 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
 

17. Bihor Primăria com. 
Lazuri de Beiuş 
Data controlului: 

20.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
05.07.2011 

Masuri dispuse: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 2 persoane fara tipul, 
seria si numarul actului de 
identitate; 

 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEC; 
 

18. Bihor Primăria oraş Ştei  
Data controlului: 

20.09.2012 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc un 
numar de 3 persoane fara tipul, 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  



Data ultimului 
control efectuat: 

07.04.2009 
Masuri dispuse: 

 

seria si numarul actului de 
identitate; 

 

- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEC; 
 

19. Bihor S.P.C.L.E.P. 
Oraş Ştei 

Data controlului: 
20.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.04.2009 
Masuri dispuse: 

- comunicarea catre primari a persoanelor care si-au schimbat 
domiciliul, care au implinit 18 ani si care au decedat; 
- evidenta comunicarilor  privind persoanele cuprinse in LEP 
- intocmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta cu 
LEP 
- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate; 
-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale; 

- nu au fost constatate 
deficienţe; 
 

- Nu a fost cazul 
 

20. Bihor Primăria mun. Beiuş 
Data controlului: 

20.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
07.04.2009 

Masuri dispuse: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si 4 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEC; 
- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 

21. Bihor S.P.C.L.E.P. 
Mun. Beiuş 

Data controlului: 
20.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.04.2009 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 19 - nu au fost constatate 
deficienţe; 
 

- Nu a fost cazul 
 

22. Bihor Primăria com. Rieni 
Data controlului: 

20.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - - actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEP 
 



27.10.2010 
Masuri dispuse: 

 
23. Bihor Primăria com. 

Cărpinet  
Data controlului: 

21.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
02.02.2009 Masuri 

dispuse: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - nu s-a putut face dovada 
comunicării ex. 2 al LEP la 
judecătorie; 
- neridicarea LEC de la ORI 
Bihor; 

- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEC; 
- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
- în temen de 5 zile sa se faca 
dovada comunicarii ex.2 al 
LEP la judecătorie; 
- sancţionarea cu amendă 
contravenţională în sumă de 
1000 lei a primarului pentru 
neprezentarea LEC echipei 
de control; 

24. Bihor Primăria com.  
Criştioru de jos 

Data controlului: 
21.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.10.2010 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regasesc 3 
persoane fara tipul, seria si 
numarul actului de identitate; 

- actualizarea dispoziţiei de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea şi în LEP 
 

25. Cluj 
 

Instituţia Prefectului 
jud. Cluj 

Data controlului: 
25.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.04.2012 
Masuri dispuse: 

-    

- participarea la şedinţa de instruire a primarilor şi secretarilor 
unităţilor administrative-teritoriale, cu privire la sarcinile ce le 
revin în vederea organizării alegerilor din data de 9 decembrie 
2012; 

-nu a fost cazul Nu a fost cazul 

26. Bistriţa-
Năsăud 

Instituţia Prefectului - participarea la şedinţa de instruire a primarilor şi secretarilor 
unităţilor administrative-teritoriale, cu privire la sarcinile ce le 

-nu a fost cazul Nu a fost cazul 



jud. 
Bistriţa-Năsăud 

Data controlului: 
26.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

02.04.2012 
Masuri dispuse: 

-    

revin în vederea organizării alegerilor din data de 9 decembrie 
2012; 

27. Maramureş 
 

Instituţia Prefectului 
jud. 

Maramureş 
Data controlului: 

26.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
24.05.2012 

Masuri dispuse: 
-    

- informare privind problemele de natura tehnica si organizatorica 
intampinate in pregatirea si desfasurarea alegerilor parlamentare 
din decembrie 2012; 
- verificarea respectarii programului calendaristic pentur alegerile 
parlamentare din 2012 
- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile 
parlamentare; 
- acordarea de indrumare cu privire la aplicarea legislatiei 
electorale; 
- consolidarea relatiilor de buna colaboraree intre Autoritatea 
Electorala Permanenta si Institutia Prefectului 

-nu a fost cazul Nu a fost cazul 

28. Bihor Instituţia Prefectului 
jud. 

Bihor 
Data controlului: 

27.09.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
14.05.2012 

Masuri dispuse: 
-    

- participarea la şedinţa de instruire a primarilor şi secretarilor 
unităţilor administrative-teritoriale, cu privire la sarcinile ce le 
revin în vederea organizării alegerilor din data de 9 decembrie 
2012; 

-nu a fost cazul Nu a fost cazul 

29. Bihor Primăria com.  
Drăgăneşti 

Data controlului: 
28.09.2012 

Data ultimului 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - neprezentarea echipei de 
control a LEC; 

- in cuprinsul listelor electorale 
permanente se regaseste o 
persoană fara date complete 
referitoare la adresa de 

- transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP; 
- prezentarea in termen de 7 
zile a LEC, sub sanctiunea 
amenzii;  



control efectuat: 
27.10.2010 

Masuri dispuse: 
 

domiciliu si 10 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

 

 

30. Bihor Primăria com. 
Pocola 

Data controlului: 
28.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.05.2009 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -  - transmiterea lunară la 
judecătorie a modificărilor 
operate în LEP;  
 

 

 


