
Filiala Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea)                                                     Anexa nr. 2 
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Buzău Instituţia Prefectului  

judeţul Buzău 
 

Data controlului: 
01.02.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
02.11.2010 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din comuna Cernăteşti; 
- verificarea modului de respectare a termenelor legale de realizare a operaţiunilor 
electorale; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale. 

Nu au fost constatate 
abateri de la 
prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

2. Buzău Primăria comunei 
Movila Banului 

 
Data controlului: 

01.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- 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 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. ; 
- 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; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare. 

Nu se păstrează la 
sediul primăriei un 
exemplar original al 
listei electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009;Copiile 
listelor electorale 
permanente editate 
pentru alegerile 
prezidenţiale şi 
referendumul 
naţional din anul 
2009 nu sunt 
semnate de primar şi 
secretar; 
Operaţiunile de 
actualizare se 
efectuează în copiile 
listelor electorale 
permanente. În acest 
exemplar nu au fost 
radiate toate 
persoanele decedate; 
Modificările operate 
în copiile listelor 
electorale 
permanente existente 
la primărie nu au 
fost comunicate 
către judecătorie. 
 
  

S-a dispus 
păstrarea listelor 
electorale 
permanente în 
condiţii 
corespunzătoare la 
sediul primăriei; 
S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente 
existente la sediul 
primăriei, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
comunicarea către 
judecătoria 
competentă 
teritorial a 
modificărilor 
operate. 

 
    Pentru 
nepăstrarea la 
sediul primăriei a 
unui exemplar 
original  al listei 
electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 



comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”  

3. Buzău Primăria comunei 
Vadu Paşii  

 
Data controlului: 

10.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; S-au efectuat 
operaţiuni de 
actualizare parţial în 
exemplarul original 
al listei electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale şi 
parţial în lista 
electorală editată 
pentru alegerile 
europarlamentare din 
anul 2009. Din 
aceste exemplare nu 
au fost radiate toate 
persoanele decedate; 
O parte din 
modificările operate 
în cele două liste 
electorale 
permanente existente 
la primărie au fost 
comunicate către 
judecătorie. 
 

S-a dispus 
radierea tuturor 
persoanelor 
decedate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la sediul 
primăriei şi 
comunicarea 
radierilor 
efectuate către 
judecătoria 
competentă 
teritorial. 
    Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare în lista 
electorală 
permanentă editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”  

4. Buzău Primăria comunei 
Cernăteşti 

 
Data controlului: 

10.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;   
-verificarea modului de organizare a alegerilor locale parţiale pentru funcţia de primar şi 
de respectare a termenelor legale de realizare a operaţiunilor electorale. 

Nu au fost constatate 
abateri de la 
prevederile legale. 
 

S-a dispus ca orice 
modificare 
intervenită în lista 
electorală 
permanentă 
existentă la sediul 
primăriei, după 
trimiterea copiilor 
către birourile 
electorale ale 
secţiilor de votare 
se comunică 
acestora în termen 
de cel mult 24 de 
ore. 

5. Buzău Biroul Electoral de 
Circumscripţie 

nr. 23 Cernăteşti  

- verificarea modului de organizare a alegerilor locale parţiale pentru funcţia de primar şi 
de respectare a termenelor legale de realizare a operaţiunilor electorale; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în organizarea 

Nu au fost constatate 
abateri de la 
prevederile legale. 

Nu a fost cazul. 
 



Data controlului: 
10.02.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

şi desfăşurarea consultărilor electorale; 
- verificarea sediului şi datoarea biroului electoral; 
- verificarea afişării la sediul Biroului de circumscripţie a listelor cu candidaţi şi a 
candidaturilor independente. 

 

6. Vrancea Primăria comunei 
Broşteni 

 
Data controlului: 

16.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Lista electorală 
permanentă şi lista 
electorală 
complementară nu 
sunt semnate de 
primar şi secretar; 
Nu există o persoană 
autorizată care să 
aibă atribuţii privind 
actualizarea listelor 
electorale 
permanente; 
Nu au fost radiate 
din lista electorală 
permanentă 
persoanele decedate 
în perioada 1 
octombrie 2009 – 15 
februarie 2011. 
 

S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
transmiterea 
modificărilor 
operate către 
judecătoria 
competentă 
teritorial.  
     Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listei 
electorale 
permanente editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”  

7. Vrancea Primăria comunei 
Vîrteşcoiu 

 
Data controlului: 

17.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu au fost radiate 
din lista electorală 
permanentă 
persoanele decedate 
în perioada 1 
octombrie 2009 – 15 
februarie 2011. 
 

S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
transmiterea 
modificărilor 



MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

operate către 
judecătoria 
competentă 
teritorial.  
     Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listei 
electorale 
permanente editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”  

8. Vrancea Primăria comunei 
Jariştea 

 
Data controlului: 

17.02.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 
 

Nu au fost constatate 
abateri de la 
prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

9. Vrancea Primăria comunei 
Vânători  

 
Data controlului: 

15.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 
 

Nu se păstrează la 
sediul primăriei un 
exemplar original al 
listei electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009; 
Copia listei 
electorale 
permanente nu este 
semnată de primar şi 
secretar şi nici lista 
electorală 
complementară; 
Persoanele decedate 
în perioada   1 
octombrie 2009 – 15 
februarie 2011 nu au 
fost radiate din 
listele electorale 

S-a dispus 
păstrarea listelor 
electorale 
permanente în 
condiţii 
corespunzătoare la 
sediul primăriei; 
S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente 
existente la sediul 
primăriei, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
comunicarea către 
judecătoria 



permanente. 
 
 

competentă 
teritorial a 
modificărilor 
operate. 
    Pentru 
nepăstrarea la 
sediul primăriei a 
unui exemplar 
original  al listei 
electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”  

10. Vrancea Primăria comunei 
Suraia 

 
Data controlului: 

15.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Lista electorală 
permanentă nu este 
semnată de primar şi 
secretar. 
 

 Nu a fost cazul. 
 

11. Vrancea Primăria comunei 
Bilieşti 

 
Data controlului: 

15.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Lista electorală 
permanentă nu este 
semnată de primar şi 
secretar; 
Persoana autorizată a 
efectuat operaţiuni 
de actualizare parţial 
în exemplarul 
original al listei 
electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale şi 
parţial în copia listei 
electorale 
permanente  editată 
pentru alegerile 
parlamentare din 

S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente 
existente la sediul 
primăriei, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
comunicarea către 
judecătoria 
competentă 
teritorial a 
modificărilor 
operate. 



anul 2008; 
Modificările operate 
în listele electorale 
permanente existente 
la primărie nu au 
fost comunicate 
către judecătorie. 
 

    Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listei 
electorale 
permanente editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

12. Vrancea Primăria comunei 
Ţifeşti  

 
Data controlului: 

16.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Lista electorală 
permanentă şi copia 
acesteia nu sunt 
semnate de primar şi 
secretar; 
Persoana autorizată 
nu a operat în  
exemplarul original 
al listei electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
prezidenţiale toate 
decesele înregistrate 
în perioada 1 
octombrie 2009 – 15 
februarie 2011; 
Modificările operate 
în listele electorale 
permanente existente 
la primărie nu au 
fost comunicate 
către judecătorie. 
 

S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente 
existente la sediul 
primăriei, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
comunicarea către 
judecătoria 
competentă 
teritorial a 
modificărilor 
operate. 
    Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listei 
electorale 
permanente editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

13. Vrancea Primăria comunei 
Garoafa 

 
Data controlului: 

16.02.2011 
 

DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Persoana autorizată a 
operat în  exemplarul 
original al listei 
electorale 
permanente editat 
pentru alegerile 
europarlamentare din 

S-a dispus 
efectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a 
listelor electorale 
permanente 
existente la sediul 



CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

anul 2009 toate 
decesele înregistrate 
în perioada 1 
octombrie 2009 – 15 
februarie 2011; 
 

primăriei, de 
persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
comunicarea către 
judecătoria 
competentă 
teritorial a 
modificărilor 
operate. 
    Pentru 
neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listei 
electorale 
permanente editată 
pentru alegerile 
prezidenţiale din 
anul 2009, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

 


