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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Cluj Primăria comunei 

Luna 
Data controlului: - 

Data ultimului control 
efectuat: 

17.03.2009 
Masuri dispuse: 

-actualizarea LEP; 
--autorizarea unei 
persoane pentru operarea 
în LEP; 
-transm. ex.2 al LEP la 
judecătorie; 
-semnarea şi ştampilarea 
LEP; 
-respect. preved. legale 
privind delim. secţ. 
votare. 
 

- 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; 
- verificarea modului de pregătire pentru alegerile parţiale 
pentru Camera Deputaţilor – Colegiul uninominal nr. 9; 

- controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

2. Cluj Primaria comunei 
Călăraşi 

 Data controlului: - 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 

- controlul se va reprograma; 
 



Data ultimului control 
efectuat: 

22.09.2010 
Masuri dispuse: 

alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

3.  Cluj Primăria comunei  
Mihai Viteazu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

17.03.2009 
Masuri dispuse: 

- actualizarea LEP; 
--autorizarea unei 
persoane pentru operarea 
în LEP; 
-transm. ex.2 al LEP la 
judecătorie; 
-semnarea şi ştampilarea 
LEP; 
-păstrarea coresp. a LEP; 
-respect. preved. legale 
privind delim. secţ. 
votare.  

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

4.  Cluj Primăria comunei 
Moldoveneşti 

Data controlului: -  
Data ultimului control 

efectuat: 
04.02.2010 

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 

- controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 



prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- verificarea modului de pregătire pentru alegerile parţiale 
pentru Camera Deputaţilor – Colegiul uninominal nr. 9; 

5. Cluj Primaria comunei 
Săcuieu 

Data controlului: -  
Data ultimului control 

efectuat: 
27.04.2010 

Masuri dispuse: 
transmiterea actualizărilor 
la judecătorie; 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

6. Cluj Primaria comunei 
Călăţele 

 Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

31.03.2011 
Masuri dispuse: 

 transm. actualizărilor la 
judecătorie;  

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

7. Cluj Primăria comunei 
Mărgău 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

27.04.2010 
Masuri dispuse: 

transm. actualizărilor la 
judecătorie;  

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

8. Cluj  Primaria comunei 
 Rîşca 

Data controlului: -  
Data ultimului control 

efectuat: 
29.04.2010 

Masuri dispuse: 
transm. actualizărilor la 
judecătorie; 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

9. Cluj -   Primaria comunei 
Beliş 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
29.04.2010 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 

- controlul se va reprograma; 
 



Masuri dispuse: 
-  semnarea LEP; 
transm. actualizărilor la 
judecătorie;   

 

10. Cluj Primăria comunei 
Mărişel  

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
14.03.2011 

Masuri dispuse: 
transm. actualizărilor la 
judecătorie; 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

11. Cluj Primaria comunei 
Feleacu 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
11.11.2008 

Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

12. Cluj Primaria counei 
 Tureni 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
11.11.2008 

Masuri dispuse: - 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

13. Cluj Primaria comunei 
Ciurila 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

17.03.2010 
Masuri dispuse: 

-  transm. actualizărilor la 
judecătorie;  
-autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP.  

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

14. Cluj Primăria comunei  
Negreni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

15.04.2011 
Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 



15. Cluj Primaria comunei 
Ciucea 

 Data controlului: -  
Data ultimului control 

efectuat: 
02.04.2009 

Masuri dispuse: 
- transm. actualizărilor la 
judecătorie;  
- transmiterea ex.2. al 
LEP la judecătorie; 
-autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP.    

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

16. Cluj Primăria comunei 
Poieni 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
02.04.2009 

Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

17. Cluj Primaria comunei 
Măguri-Răcătău 

 Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
16.03.2011 

Masuri dispuse: 
--autorizarea unei 
persoane pentru operarea 
în LEP. 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

18. Cluj Primaria comunei  
Valea Ierii 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
04.05.2010 

Masuri dispuse: 
-transm. actualizărilor la 
judecătorie;   

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

19 Cluj Primaria comunei 
Băişoara 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
02.03.2011 

Masuri dispuse: 
-autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP. 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 



20 Cluj Primaria comunei 
Iara 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
04.05.2010 

Masuri dispuse: 
- actualizarea LEP; 
 -  transm. actualizărilor la 
judecătorie;  
-autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP; 
-  transmiterea  ex. 2 al 
LEP la judecătorie.  

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

21 Cluj Primăria comunei 
Petreştii De Jos 

Data controlului: - 
Data ultimului control 

efectuat: 
04.02.2010 

Masuri dispuse: 
-transmiterea ex.2 al LEP 
la judecătorie; 
-  transm. actualizărilor la 
judecătorie; 
-autorizarea unei persoane 
pentru operarea în LEP. 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; 
deplasarea a fost anulată 
motivat de amânarea 
alegerilor parţiale, precum şi 
de schimbarea sediului Filialei 
Nord-Vest; 
 

- controlul se va reprograma; 
 

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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Cluj Institutia Prefectului 

Cluj 
Data controlului: 

03.11.2011 
04.11.2011 

Data ultimului control 
efectuat: - 

Masuri dispuse: 

- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea 
alegerilor anterioare; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între   Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Instituţia Prefectului 

-nu au fost constatate 
deficiente; 

- 

2. Cluj B.J.A.B.D.E.P. Cluj  
Data controlului: 

08.11.2011 
Data ultimului control 

efectuat: - 
Masuri dispuse: - 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de 
întocmire şi de punere la dispoziţia primarilor a două exemplare 
originale ale listelor electorale permanente, în conformitate cu 
prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea 
scrutinelor electorale anterioare. 

- nu au fost constatate 
deficiente; 

- 

3.  Cluj Servciul de  
Telecomunicatii Speciale 

- discutii premergatoare cu privire la implementarea proiectului 
pilot impreuna cu AEP la alegerile partiale parlamentare din 

- nu au fost constatate 
deficiente; 

- 



Cluj 
 Data controlului: 

03.11.2011 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

Colegiul uninominal nr.9 Cluj; 
- trecerea in revista a dificultatilor intampinate in 
implementarile anterioare ale proiectului pilot, precum si a 
eventualelor probleme identificate la verificarea sediilor 
sectiilor de votare; 

4.  Cluj Primăria municipiul 
 Cluj Napoca 

Data controlului: 
03.11.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- Discutarea problemelor aparute in delimitarea sectiilor de votare 
si arondarea alegatorilor ca urmare a  recensamantului din anul 
2011; 

- - 

5.  Bihor Institutia Prefectului 
Bihor  

Data controlului: 
01.11.2011 
02.11.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

Masuri dispuse: 

- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea 
alegerilor anterioare; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între   Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Instituţia Prefectului 

- nu au fost constatate 
deficiente; 

- 

6. Bihor S.T.S. 
Bihor 

Data controlului: 
01.11.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

Masuri dispuse: 

- discutii premergatoare cu privire la implementarea proiectului 
pilot impreuna cu AEP la alegerile partiale parlamentare din 
Colegiul uninominal nr.2 Bihor; 
- trecerea in revista a dificultatilor intampinate in 
implementarile anterioare ale proiectului pilot, precum si a 
eventualelor probleme identificate la verificarea sediilor 
sectiilor de votare; 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


