
Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)                                                                      Anexa nr. 6 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Maramures Primaria comunei 

Arinis 
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 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 scrutinelor 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 primirii de liste electorale complementare noi la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale de la O.R.I  

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 
 

-controlul se va 
reprograma; 

2. Maramures Primăria comunei 
Băseşti 

 Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
 

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 

-controlul se va 
reprograma; 

3.  Maramures Primăria comunei 
Oarţa de Jos 

 Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 

-controlul se va 
reprograma; 

4.  Maramureş Primaria comunei 
Asuaju de Sus  

Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 

-controlul se va 
reprograma; 



Masuri dispuse: Maramureş din data de 21 aug. 2011; 
5. Maramureş Primaria comunei 

Băiţa de sub 
Codru 

 Data controlului 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 

-controlul se va 
reprograma; 

6. Maramureş Primaria comunei  
Bicaz  

Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 

-controlul se va 
reprograma; 

7. Maramureş Judecatoria Baia 
Mare  

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- 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; 

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 
 

-controlul se va 
reprograma; 

8. Maramureş Judecatoria 
Somcuta Mare 

 Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 7; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata întrucât au fost 
efectuate acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011; 

-controlul se va 
reprograma; 

9. Maramureş Primaria 
municipiului  
Baia Mare  

Data controlului: 
03.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 

04.05.2011 
Masuri dispuse: 

- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând ultimul 
exemplar al listelor 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 in termenul prevazut de lege 
către judecătoria competentă teritorial cu privire la modificările 
operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie 
in 24 de ore; 
- 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 

- depăşirea numărului de alegatori 
arondaţi la unele secţii de votare; 

- rearondarea conform 
prevederilor legale 
pentru alegerile din 
anul 2012; 



modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, 
cabine de vot etc.); 
- organizarea sectiilor de votare cu respectarea instructiunilor A.E.P; 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea scrutinului; 

10. Maramureş Primaria oraş 
Şomcuta Mare 

Data controlului: 
03.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

11. Maramureş Primaria comunei 
Copalnic 
Mănăştur 

Data controlului: 
02.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.11.2010 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

12. Maramureş Primăria comunei 
Cerneşti 

Data controlului: 
02.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.11.2010 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

13. Maramureş Primaria comunei 
Remetea 

Chioarului 
  Data controlului: 

01.08.2011 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - Nu a fost autorizata o persoană să 
efectueze operaţiunea de actualizare a 
listelor electorale permanente; 

- 
 

14. Maramureş Primaria comunei  
Coaş 

 Data controlului: 
01.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 



15. Maramureş Primaria comunei 
Săcălăşeni  

Data controlului: 
01.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

16. Maramureş Primaria comunei  
Dumbrăviţa  

Data controlului: 
Data ultimului 

control efectuat: 
26.07.2011 

Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - controlul a fost anulat întrucât 
ultimul control a fost efectuat la 
sfârşitul lunii iulie a.c., astfel că s-au 
efectuat acţiuni din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 2011 

- 

17. Maramureş Primaria comunei  
Groşi 

 Data controlului: 
02.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 9; - nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

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

1 Maramureş S.C.P.L.E.P. 
Copalnic 
Manastur 

Data controlului: 
02.08.2011 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.11.2010 
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; 
- existenta LEP  pe suport magnetic; 

- nu au fost constatate deficienţe; 
 

- 

 


