
Filiala Nord - Vest 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. SATU-

MARE 
Primăria com. 
Tarna-Mare 

Data controlului: 
03.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.10.2009 
Masuri dispuse: 

-  emiterea unei 
dispoziţii a 
primarului privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
păstrarea şi 
operarea 
modificărilor în 
LEP  

- 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; 

-în cuprinsul listelor 
electorale permanente există 
19 cetăţeni fără tip serie şi 
număr act identitate şi 2 
persoane fără adresă de 
domiciliu; 
-nu există comunicări cu 
privire la persoane cărora le-
au fost interzise drepturile 
electorale sau care şi-au 
pierdut cetăţenia; 
-actualizările efectuate în 
listele electorale permanente 
nu au fost transmise către 
Judecătoria Negreşti Oaş; 

-pentru netransmiterea 
actualizărilor efectuate în 
listele electorale 
permanente către 
Judecătoria Negreşti Oaş, 
fapta prevazuta de  Legea 
nr. 35/2008 art. 50 lit.a 4 şi 
art. 51, primarul comunei a 
fost sancţionat cu 
avertisment . 



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

2. SATU 
MARE 

Primăria com. 
BĂTARCI 

Data controlului: 
03.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.10.2009 
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 

-în cuprinsul listelor 
electorale permanente există 
8 persoane decedate care nu 
au fost transmise către 
judecătorie 
 

-emiterea unei dispoziţii 
de către domnul primar 
privind desemnarea unei 
persoane care să opereze 
în listele electorale 
permanente; 
-transmiterea periodică a 
actualizărilor listelor 
electorale permanente la 
judecătoria arondată; 
 



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

3.  SATU-
MARE 

Primăria com. 
Turţ 

Data controlului: 
03.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor de la pct.2; 
 

-listele electorale 
permanente au fost 
actualizate, un număr de şase 
cetăţeni decedaţi fiind radiaţi 
din cuprinsul listelor 
electorale; 
-actualizările nu au fost 
transmise până la data 
controlului, către judecătoria 
competentă ; 
-în cuprinsul listelor 
electorale permanente există 
un număr de aproximativ 5 
persoane fie decedate fie cu 
domiciliul schimbat, care nu 
pot fi radiaţi datorită lipsei 
documentelor; 
-entitatea controlată nu a 
făcut publică posibilitatea 
consultării listelor electorale 
permenete de către 
persoanele interesate; 

-publicitatea posibilitătii 
de consultare a listelor 
electorale permanente prin 
anunţ la avizierul primăriei 
de către persoanele 
interesate; 
-transmiterea actualizărilor 
operate în listele electorale 
către judecătoria 
competentă; 
- Pentru săvârsirea de către 
primar a faptei prevăzute 
de art. 50 lit. a 4, si 
sanctionate de art. 51 din 
Legea nr. 35/2008 cu 
modif. si complet. ulter. a 
fost sancţionat cu  
”avertisment ” ; 
 



4.  Satu-Mare S.P.C.L.E.P. com. 
Turţ 

Data controlului:  
03.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-comunicarea către primării a persoanelor care si-au 
schimbat domiciliul, care au împlinit 18 ani şi care au 
decedat ; 
-evidenţa comunicărilor privind persoanele cuprinse în 
listele electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător; 
-acordarea de îndrumare privind aplicarea legislaţiei 
electorale; 
 

SPCLEP Turţ are 291 buc. 
acte identitate expirate 
SPCLEP Turţ are 24 buc. 
acte identitate emise şi 
neridicate 

-nu e cazul; 

5. Satu Mare Primăria com. 
Halmeu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - cotrolul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de participarea la 
constituirea BEJ nr. 33 Sălaj, 
videoconferinţa MAI si la 
şedinţa Comisiei Tehnice 
Judeţene Sălaj; 

- controlul se va 
reprograma 

6 Satu-Mare S.P.C.L.E.P com. 
Halmeu 

-conform obiectivelor de la pct. 4 - cotrolul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de participarea la 
constituirea BEJ nr. 33 Sălaj, 
videoconferinţa MAI si la 
şedinţa Comisiei Tehnice 
Judeţene Sălaj; 

- controlul se va 
reprograma 

7. Satu Mare Primăria com. 
Porumbeşti  

Data controlului: 
- 

Data ultimului 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - cotrolul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de participarea la 
constituirea BEJ nr. 33 Sălaj, 
videoconferinţa MAI si la 
şedinţa Comisiei Tehnice 

- controlul se va 
reprograma 



control efectuat: 
31.03.2009 

Masuri dispuse: 
-    

Judeţene Sălaj; 

8. Satu Mare Primăria com.  
Turulung 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2008 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 2; - cotrolul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulată, 
motivat de participarea la 
constituirea BEJ nr. 33 Sălaj, 
videoconferinţa MAI si la 
şedinţa Comisiei Tehnice 
Judeţene Sălaj; 

- controlul se va 
reprograma 

9. Satu Mare Primăria com. 
Cămârzana 

Data controlului: 
02.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

24.03.2009 
Masuri dispuse: 

 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 1; -listele electorale 
permanente au ca element 
lipsă 2 persoane fără 
domiciliu şi 22 persoane fără 
tipul, numărul şi seria actului 
de identitate 
-listele electorale 
permanente sunt actualizate 
având 5 persoane decedate, 
în momentul controlului, de 
la data primirii listelor 
electorale permanente 
-exemplarele anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au fost topite; 

-transmiterea actualizărilor 
listelor electorale 
permanente periodic, o 
dată pe lună la 
judecătorieŞ 
-amplasarea unui afis sau 
publicarea pe site-ul 
primariei a unui anunt 
privind posibilitatea 
consultarii listelor 
electorale permanente de 
cate persoanele interesate; 
-actualizarea dispozitiei cu 
privire la persoana 
desemnata pentru 
actualizarea listelor 
electorale permanente; 
 

 
10 Satu Mare Primăria com. -conform obiectivelor de la pct. 2 -al doilea exemplar al  -actualizarea dispoziţiei 



Târşolţ 
Data controlului: 

01.10.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
24.03.2009 

Masuri dispuse: 
-    

listelor electorale 
permanente a fost transmis 
către  judecătorie 
-din cuprinsul listelor au fost 
radiate 2 persoane decedate 
-la nivelul comunei nu există 
liste electorale 
complementare 

privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea 
în listele electorale 
permanente; 
-transmiterea actualizării 
persoanelor decedate către 
judecătorie 

11. Satu Mare Primăria com. 
Bixad 

Data controlului: 
01.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

22.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - în listele electorale 
permanente există un număr 
de 90 persoane fără serie şi 
număr acz identitate şi 6 fără 
adresă 
-listele electorale 
complementare conţin un 
număr de 6 cetăţeni ai UE cu 
drept de vot. 

 

-actualizarea dispoziţiei 
privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea 
în listele electorale 
-transmiterea lunar a 
actualizărilor operate în 
listele electorale către 
judecătorie 

12 Satu Mare Primăria com. 
Gherţa Mică 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 2; - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivate de participarea la 
activitatea de instruire a 
primarilor si secretarilor din 
jud. Sălaj organizată pentru 
buna desfăşurare a alegerilor 
din 09 dec. 2012; 

 

- controlul se va 
reprograma 

13 Satu Mare S.P.C.L.E.P com. 
Gherţa Mică 

-conform obiectivelor de la pct. 4 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivate de participarea la 
activitatea de instruire a 
primarilor si secretarilor din 

- controlul se va 
reprograma 



jud. Sălaj organizată pentru 
buna desfăşurare a alegerilor 
din 09 dec. 2012; 
 

14. Satu Mare Primăria com. 
Călineşti Oaş 

Data controlului: 
05.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.10.2009 
Masuri dispuse: 

-semnarea LEP de 
către primar 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2; -listele electorale permanente 
au ca elemente lipsă la 27 
persoane tipul, seria şi 
numărul actului de identitate, 
iar la 5 persoane le lipseşte 
adresa de domiciliu; 
-listele electorale permanente 
au fost actualizate având 5 
persoane decedate ;. 
-entitatea controlată nu a 
transmis actualizările listelor 
la judecătorie 

-actualizarea dispoziţiei 
privind desemnarea 
persoanei răspunzătoare să 
opereze în modificările în 
listele electorale 
permanente; 
-nu s-a tranmis la 
judecătorie actualizările 
listelor electorale 
permanente; 
-Pentru săvârsirea de către 
primar a faptei prevăzute 
de art. 50 lit. a 4, si 
sanctionate de art. 51 din 
Legea nr. 35/2008 cu 
modif. si complet. ulter. A 
fost sanctioant cu  
”avertisment ”. 

15. Maramureş Primăria comunei 
Borşa 

Data controlului: 
15.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.05..2009 
Masuri dispuse: 

-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - în cuprinsul listelor 
permanente există 53 
persoane fără tip, serie şi 
număr act identitate; 
-din cuprinsul listelor 
electorale permanente au fost 
radiate 63 persoane decedate; 
-listele electorale 
complementare conţin două 
pagini cu 23 cetăţeni cu drept 
de vot. 

-transmiterea actualizărilor 
operate în LEP către 
judecătorie; 
-transmiterea ex. 2 al LEC 
către judecătorie. 



persoane pentru  
operarea 
modificărilor în 
LEP 
-actualizarea LEP  

16. Maramureş SPCLEP oraş 
Borşa   

Data controlului: 
15.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

 

-comunicarea către primării a persoanelor care şi-au 
schimbat domiciliul, care au implinit 18 ani şi care au 
decedat; 
-evidenţa comunicărilor privind persoanele cuprinse în 
listele electorale permanente; 
-întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător în concordanţă 
cu listele electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător şi-a duplicatelor eliberate; 
-acordarea de îndrumare privind aplicarea legislaţiei 
electorale; 

-SPCLEP Borşa are acte de 
identitate expirate 292; 
- SPCLEP Borşa are acte de 
identitate emise şi neridicate 
139; 

-nu este cazul; 

17. Maramureş Primăria oraş 
Vişeul de Sus   

Data controlului: 
15.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.05.2009 
Masuri dispuse: 

-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
modificarea în 
LEP 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - în cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regăsesc 212 cetăţeni fără tip, 
serie şi număr act de identitate 
şi 7 persoane fără date 
complete referitoare la 
domiciliu 

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

18. Maramureş S.P.C.L.E.P. oraş 
 Vişeu de Sus 

-comunicarea către primării a persoanelor care şi-au 
schimbat domiciliul, care au implinit 18 ani şi care au 

-acte de identitate expirate 
1705; 

-nu este cazul; 



Data controlului: 
15.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

decedat; 
-evidenţa comunicărilor privind persoanele cuprinse în 
listele electorale permanente; 
-întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător în concordanţă 
cu listele electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător şi-a duplicatelor eliberate; 
-acordarea de îndrumare privind aplicarea legislaţiei 
electorale; 

-acte de identitate emise şi 
neridicate 128; 
-cărţi de alegător emise şi 
neridicate 38; 

19. Maramureş Primăria com. 
Vişeul de Jos 

Data controlului: 
16.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2009 
Masuri dispuse: 

-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în 
LEP 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -în cuprinsul listele 
electorale permanente sunt 
radiate 9 persoane decedate; 

-transmiterea lunară a 
actualizărilor operate în 
listele electorale; 

20. Maramureş Primăria comunei 
Moisei 

Data controlului: 
17.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2009 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -în cuprinsul listelor există 
29 cetăţeni fără tip, serie şi 
număr act identitate. 

-comunicarea celui de al 
doilea exemplar al listelor 
complementare către 
judecătorie. 



-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în 
LEP 
 

21. Maramureş Primăria comunei 
Leordina 

Data controlului: 
16.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.10.2009 
Masuri dispuse: 

-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în 
LEP 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -în cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regăsesc 11 cetăţeni fără tip 
serie şi număr act identitate 
şi doi fără date referitoare la 
domiciliu; 
-- actualizarile operate in 
listele electorale nu au fost 
comunicate catre judecatorie 
- 
 

-transmiterea actualizărilor 
listelor electorale către 
judecătorie-lunar; 
--autorizarea unei 
persoane pentru operarea 
in LEP;    
-popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
- respectarea prevederilor 
legale privind delimitarea 
secţiilor de votare; 
- pentru  încălcarea 
prevederilor art. 26, alin.9 
din Legea 35/2008, faptă 
prevăzută de art.50 lit. a 4 
şi sancţionată de art. 51, 
primarul comunei a fost 
sanctioant cu amenda in 
suma de 1000 Ron. 
 

22. Maramureş S.P.C.L.E.P. com. 
Leordina 

Data controlului: 
17.10.2012 

Data ultimului 

- 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 

.- nu au fost constatate 
deficienţe 

- Nu a fost cazul 
 



control efectuat: 
Masuri dispuse: 
 

 

cu LEP 
- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate; 
-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei 
electorale; 

23. Maramureş Primăria comunei 
Poienile de sub 

Munte 
Data controlului: 

18.10.2012 
Data ultimului 

control efectuat: 
14.10.2009 

Masuri dispuse: 
-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în 
LEP 
 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -listele electorale 
permanenete sunt 
actualizate. 
- actualizarile operate in 
listele electorale nu au fost 
comunicate catre judecatorie 

- pentru  încălcarea 
prevederilor art. 26, alin.9 
din Legea 35/2008, faptă 
prevăzută de art.50 lit. a 4 
şi sancţionată de art. 51, 
primarul comunei a fost 
sanctioant cu amenda in 
suma de 1000 Ron. 

24. Maramureş Primăria com. 
Repedea  

Data controlului: 
20.09.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.07.2008 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea 
reprezentantilor autoritati 
controlate la o actiune de 
instruire in jud. Cluj; 

 

- controlul se va 
reprograma 



25. Maramureş Primăria com.  
Ruscova 

Data controlului: 
17.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2 -în cuprinsul listelor 
electorale permanente au fost 
identificate 3 persoane fără 
date referitoare la domiciliu şi 
38 persoane fără tip serie şi 
număr act identitate. 

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

26. Maramureş Primăria com. 
Petrova 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea 
reprezentantilor autoritati 
controlate la o actiune de 
instruire in jud. Cluj; 

 

- controlul se va 
reprograma 

27. Maramureş Primăria com.  
Bistra 

Data controlului: 
19.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.10.2010 
Masuri dispuse: 

-emiterea unei 
dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc 9 persoane fara tipul, 
seria si numarul actului de 
identitate; 

-transmiterea  celui de al 
doilea exemplar  al listelor 
electorale permanente 
către judecătorie sub 
sancţiunea amenzi. 
-transmiterea actualizărilor 
listelor electorale către 
judecătorie-lunar; 
--popularizarea 
posibilităţii consultării 
LEP; 
-transmiterea in termen de 
85 zile, sub sanctiunea 
amenzii , a dovezii 
transmiterii la judecatorie 



modificărilor în 
LEP 

a celui de-al doilea 
exemplar al LEP si a 
actualizarii listelor 
electorale; 

28. Bihor Primăria com.  
Curtuişeni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

 

- controlul se va 
reprograma 

29. Bihor Primăria oraş 
Valea lui Mihai 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

30. Bihor SPCLEP oraş 
Valea lui Mihai 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 4 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

31. Bihor Primăria com. -conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat , - controlul se va 



Şimian 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse 

deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

reprograma 

32. Bihor Primăria com. 
Tarcea 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

33. Bihor Primăria com. 
Sălacea 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

34. Bihor Primăria com. 
Buduslău 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 



35. Bihor Primăria com. 
Cherechiu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

36. Bihor Primăria com. 
Săcuieni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

37 Bihor SPCLEP com. 
Săcuieni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 4 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

38. Bihor Primăria mun. 
Marghita 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 

- controlul se va 
reprograma 



- 
Masuri dispuse 

alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

39. Bihor SPCLEP mun. 
Marghita 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 4 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

40. Bihor Primăria com. 
Viişoara 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat , 
deplasarea a fost anulată 
motivat de participarea la 
actiunile de instruire 
organizate la nivelul AEP 
pentru sprijinirea organizării 
alegerilor din data de 9 dec. 
a.c. 

- controlul se va 
reprograma 

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

41 Cluj Primăria com. 
Ceanu Mare  

Data controlului: 
04.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 
Masuri dispuse: 

-   semnarea LEP 
de primar; 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - nu a fost asigurata - 
popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 

- nu s-a putut face dovada 
comunicarilor catre 
judecatorie a ex.2 a LEP şi a 
actualizărilor LEP; 

-actualizarea dispoziţie de 
autorizare a unei persoane 
pentru operarea în LEP; 
- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
-transmiterea lunară a 
actualizărilor operate în 
listele electorale; 
-transmiterea pe fax a 
dovezilor de comunicare 
catre judecatorie a 



-transmiterea ex. 2 
la judecatorie; 
-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP;    

actualizarilor si ex. 2 al 
LEP- term: 5 zile; 
  

42 Cluj Primăria com. 
Vultureni 

Data controlului: 
05.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2008 
Masuri dispuse: 

-  autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP;  
-  transmiterea ex. 
2 la judecatorie; 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc un numar de 11 
persoane fara date 
complete referitoare la 
adresa de domiciliu si 3 
persoane fara tipul, seria 
si numarul actului de 
identitate; 

 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
 

43 Cluj Primăria com. 
Aşchileu  

Data controlului: 
05.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.10.2008 
Masuri dispuse: 

- semnarea LEP de 
primar; 
-transmiterea ex. 2 
la judecatorie; 
-autorizarea unei 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc un numar de 24 
persoane fara date 
complete referitoare la 
adresa de domiciliu si 13 
persoane fara tipul, seria 
si numarul actului de 
identitate; 

 

- popularizarea posibilităţii 
consultării LEP; 
-transmiterea lunară a 
actualizărilor operate în 
listele electorale; 
-transmiterea ex.2 al LEC 
la judecatorie;  



persoane pentru 
operarea in LEP;    

44. Maramureş Primăria com. 
Rona de Jos 

Data controlului: 
18.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.03.2010 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct.1 -în cuprinsul listelor 
electorale permanente există 5 
persoane fără tip serie şi 
număr act identitate. 

-emiterea unei dispoziţii 
privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea 
modificărilor în listele 
electorale. 
--transmiterea periodic a 
actualizărilor listelor 
electorale permanente  
către judecătorie; 
-delimitarea unei a doua 
sectii de votare pt. 
alegerile viitoare, in 
masura in care 
recensamantul va confirma 
depasirea nr. maxim de 
locuitori prevazut de lege 
arondati fiercarei sectii de 
votare; 
-publicitatea posibilitatii 
consultarii listlor 
electorale de catre 
cetatenii interesati; 

45. Satu Mare Primăria com. 
Rona de Sus 

Data controlului: 
18.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.03.2010 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct.1  -transmiterea periodic a 
actualizărilor listelor 
electorale permanente  
către judecătorie; 
-actualizarea dispoziţiei 
privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea 
în listele electorale 
permanente; 
-publicitatea posibilitatii 
consultarii listlor 



electorale de catre 
cetatenii interesat  

46. Maramureş SPCLEP com. 
Petrova 

Data controlului: 
19.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

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

-nu este cazul 

47. Sălaj 
 

Primăria comunei 
Agrij 

Data controlului: 
25.10..2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.04..2009 
Masuri dispuse: 

-actualizarea 
listelor electorale 
permanete 
-emiterea unei 
dispoziţii pentru 
desemnarea unei 
persoane care să 
opereze 
modificările în 
LEP. 

   

-conform obiectivelor de la pct.1 -în cuprinsul listelor  se 
regăsesc 2 persoane fără date 
complete referitoare la 
domiciliu 

-emiterea unei dispoziţii 
privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea 
modificărilor in listele 
electorale 
--transmiterea periodic a 
actualizărilor listelor 
electorale permanente  
către judecătorie; 
--publicitatea posibilitatii 
consultarii listlor 
electorale de catre 
cetatenii interesat 

48. Sălaj Primăria com. -conform obiectivelor de la pct.1 - -transmiterea periodic a 



 Sînmihaiu 
Almaşului: 

Data controlului: 
29.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.10.2008 
Masuri dispuse: 

- semnarea LEC si 
LEP de catre 
primar; 
-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP;    

actualizărilor listelor 
electorale permanente  
către judecătorie; 
--publicitatea posibilitatii 
consultarii listlor 
electorale de catre 
cetatenii interesat 
 

49. Sălaj 
 

Primăria com.  
Românaşi 

Data controlului: 
30.10.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.04.2009 
Masuri dispuse: 

-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP;    
-semnarea LEP de 
catre secretar; 
-transmiterea ex. 2 
al LEP la 
judecatorie; 
-emiterea 

-conform obiectivelor de la pct. 1 -în cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regăsesc 6 cetăţeni fără tipul 
seria şi numărul actului de 
identitate 

-transmiterea , în termen 
de 5 zile a dovezii primirii 
LEC din parte ORI Sălaj 
pentru alegerile locale din 
29.06.2012; 
-pastrarea LEP in 
bilbiorafturi cu foi 
detasabile; 
-transmiterea in termen de 
5 zile a dovezii 
comunicarii celui de-al 
doilea exemplar al LEP 
catre judecatorie; 
-semnarea LEP de cateree 
primar; 
--transmiterea periodic a 
actualizărilor listelor 
electorale permanente  
către judecătorie 



dispoziţiei privind 
afişajul electoral; 

 


