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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Bihor  Primaria comunei  

Suseu 
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI 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 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 existenţei listelor electorale complementare la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale in conformitate cu 
situaţia O.R.I.  
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
permanente; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale complementare; 
- verificarea comunicării de către O.R.I. a actualizărilor până la 
data de  1 martie;  
- 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 realizat; 
deplasarea a fost anulata întrucât 
au fost finalizate acţiuni ulterioare 
perioadei electorale ( întocmirea 
raportului final privind 
desfăşurarea alegerilor 
parlamentare parţiale din jud. 
Maramureş din data de 21 aug. 
2011); 
 

Reprogramare control 

2. Bihor Primăria comunei  
Borod 
 DATA 

CONTROLULUI: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
 

 -Reprogramare control 



DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-    
3.  Bihor Primăria comunei  

Bratca 
 DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
-    

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 

4.  Bihor Primaria comunei 
 Bulz 

 
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI 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 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; 

  Reprogramare control 

5. Bihor Primaria comunei  Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 



Vadu Crisului  
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
 (la ultimul control) 

-    
6. Bihor Primaria comunei 

Magesti  
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-    

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 

7. Bihor Primaria comunei 
Tetchea  
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Reprogramare control 

8. Bihor Primaria comunei  
Sinteu 
 DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;  Reprogramare control 

9. Bihor Primaria comunei  Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Reprogramare control 



Dragesti 
 

DATA 
CONTROLULUI: 

- 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

- 
MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

10. Bihor S.P.C.L.E.P. 
Holod 
 DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE (la 
ultimul control) 

- 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 

 Reprogramare control 

11. Bihor Primaria comunei 
Curatele 
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE (la 
ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;  Reprogramare control 

12. Bihor Primăria comunei 
Salard  
DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;  
 
 

Reprogramare control 



13. Bihor Primaria comunei 
Copacel 
  DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;  Reprogramare control  

14. Bihor Primaria comunei 
Varciog 
 DATA 

CONTROLULUI: 
- 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
- 

MASURI DISPUSE: 
- 

Conform obiectivelor prevazute la pct.4;  Reprogramare control 

 


