
Filiala Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea)                                                          Anexa nr. 2 
 
 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Buzău Primăria comunei 

Chiliile 
 

Data controlului: 
05.05.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- verificarea modului de păstrare a listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 67/2004 
privind actualizarea anuală a listelor electorale complementare; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare şi de conţinere a elementelor prevăzute de 
lege; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente şi a listelor electorale 
complementare de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale permanente şi a listelor electorale 
complementare, 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 a listelor electorale 
complementare şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, 
înscrierile greşite sau erorile din listele electorale; 
- 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. 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu este semnată de 
primar şi secretar; 
 nu se efectuează 
operaţiuni de actualizare a 
listelor electorale 
permanente, în baza 
comunicărilor primite; 
 nu este desemnată o 
persoană autorizată cu 
atribuţii privind păstrarea şi 
actualizarea listelor 
electorale. 

 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni  în listele 
electorale permanente de 
persoane autorizate; 
  S-a dispus 
efectuarea la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei; 
 S-a dispus semnarea 
listei electorale 
permanente de 
persoanele abilitate 
prevăzute de art. 5 alin. 
(5) din Legea nr. 
370/2004. 
 

2. Buzău Primăria comunei 
Căneşti 

 
Data controlului: 

05.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu este semnată de 
primar şi secretar; 
 nu au fost radiate din lista 
electorală permanentă toate 
persoanele decedate în 
perioada 1 octombrie 2009 – 
5 mai 2011. În listă nu se 
efectuează alte operaţiuni de 
actualizare; 
 au fost comunicate către 
judecătorie doar persoanele 
decedate în cursul anului 
2011 şi care au fost operate 
în listă. 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei; 
 S-a dispus semnarea 
listei electorale 



permanente de 
persoanele abilitate 
prevăzute de art. 5 alin. 
(5) din Legea nr. 
370/2004 

3. Buzău Primăria comunei 
Vintilă Vodă 

 
Data controlului: 
03-05.05.2011 

control neefectuat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

4. Buzău Primăria comunei 
Săruleşti 

 
Data controlului: 
03-05.05.2011 

control neefectuat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

5. Buzău Primăria comunei 
Bisoca 

 
Data controlului: 
03-05.05.2011 

control neefectuat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

6. Buzău Primăria comunei 
Pardoşi 

 
Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 



03-05.05.2011 
control neefectuat 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

7. Buzău Primăria comunei 
Valea Salciei 

 
Data controlului: 
03-05.05.2011 

control neefectuat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

8. Buzău Primăria comunei 
Buda 

 
Data controlului: 
03-05.05.2011 

control neefectuat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

9. Vrancea Instituţia Prefectului  
judeţul Vrancea 

 
Data controlului: 

10.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
30.04.2009 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din 
comuna Tulnici; 
- verificarea modului de respectare a termenelor legale de realizare a 
operaţiunilor electorale; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Sud – Est a 
Autorităţii Electorale Permanente şi Instituţia Prefectului – judeţ Vrancea; 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

10. Vrancea B.J.A.B.D.E.P 
Vrancea  

- verificarea modului de întocmire şi predare în termen a listelor 
electorale permanente editate pentru alegerile locale parţiale pentru funcţia 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 

Nu a fost cazul. 
 



 
Data controlului: 

10.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
08.05.2008 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

de primar al comunei Tulnici; 
- probleme întâmpinate în editarea listelor electorale permanente; 

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare. 

 

11. Vrancea S.P.C.J.E.P 
Vrancea  

Data controlului: 
10.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
08.05.2008 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul 

- eliberarea cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
- obţinerea de informaţii referitoare la evidenţa cărţilor de alegător şi a 
duplicatelor eliberate; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Sud – Est a 
Autorităţii Electorale Permanente şi S.P.C.J.E.P. Vrancea. 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

12. Galaţi Primăria comunei 
Movileni 

 
Data controlului: 

10.05.2011 
control neefectuat 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat. Reprogramare control 

13. Tulcea Primăria comunei 
Dăeni 

 
Data controlului: 

12.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  lista electorală 
permanentă este păstrată la 
sediul primăriei în dosar; 
 nu au fost radiate din lista 
electorală permanentă toate 
persoanele decedate în 
perioada 1octombrie 2009 – 
12 mai 2011. În listă nu se 
efectuează alte operaţiuni de 
actualizare. 

 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente;  
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 



autorizate; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de 
actualizare a listelor 
electorale permanente, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

14. Tulcea Primăria comunei 
Ostrov 

 
Data controlului: 

12.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  nu au fost comunicate 
către judecătoria competentă 
teritorial  modificările 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei; 
 nu este desemnată o 
persoană autorizată cu 
atribuţii privind păstrarea şi 
actualizarea listelor 
electorale. 

 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru necomunicarea 
către judecătorie a 
modificărilor operate în 
lista electorală 
permanentă existentă la 
sediul primăriei, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

15. Tulcea Primăria comunei 
Grindu 

 
Data controlului: 

12.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control; 
 nu este desemnată o 
persoană autorizată cu 
atribuţii privind păstrarea şi 
actualizarea listelor 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 



Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

electorale; 
 operaţiunile de 
actualizare se efectuează în 
lista electorală permanentă 
editată pentru alegerile 
europarlamentare din anul 
2009; 
 modificările operate nu 
au fost comunicate către 
judecătoria competentă 
teritorial. 

electorale permanente; 
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 

16. Galaţi Primăria comunei 
Oancea 

 
Data controlului: 

18.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control. 
 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 

17. Galaţi Primăria comunei 
Vlădeşti 

 
Data controlului: 

18.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control 
întrucât secretarul comunei 
era în concediu medical; 
 potrivit informaţiilor 
furnizate de primarul 
comunei în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente păstrat de 
secretarul comunei se 
efectuează doar operaţiuni de 
radiere a persoanelor 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate; 



decedate, însă acestea nu 
sunt comunicate către 
judecătorie. 
 

 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru necomunicarea 
către judecătorie a 
modificărilor operate în 
lista electorală 
permanentă existentă la 
sediul primăriei, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

18. Galaţi Primăria comunei 
Fîrţăneşti 

 
Data controlului: 

18.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  nu se efectuează 
operaţiuni de actualizare în 
lista electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei. 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea de 
operaţiuni în listele 
electorale permanente, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

19. Vrancea Primăria comunei 
Tulnici 

 
Data controlului: 

20.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
10.08.2010 

MĂSURI DISPUSE: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- 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. 
 

Nu a fost cazul. 
 



Nu a fost cazul. 
20. Vrancea Biroul Electoral de 

Circumscripţie 
nr. 63 Tulnici 

 
Data controlului: 

20.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- 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 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, a semnelor electorale, a 
hotărârilor emise, etc.; 
- organizarea acţiunii de instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

21. Vrancea Primăria comunei 
Vintileasca 

 
Data controlului: 

19.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu este semnată de 
primar şi secretar. 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

22. Vrancea Primăria comunei 
Jitia 

 
Data controlului: 

17.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control; 
 nu este desemnată o 
persoană autorizată cu 
atribuţii privind păstrarea şi 
actualizarea listelor 
electorale. 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 



existent la sediul 
primăriei. 
Pentru păstrarea în 
condiţii 
necorespunzătoare a 
listelor electorale 
permanente, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

23. Vrancea Primăria comunei 
Chiojdeni 

 
Data controlului: 

17.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
complementară este păstrată 
în plic şi nu este semnată de 
primar şi secretar. 

 S-a dispus păstrarea 
listei electorale 
complementare într-un 
registru cu file detaşabile 
şi semnarea acesteia de 
către primar şi secretar, 
conform prevederilor art. 
221 alin. 3 din Legea nr. 
67/2004. 

24. Vrancea Primăria comunei 
Paltin 

 
Data controlului: 
24-26.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

25. Vrancea Primăria comunei 
Spulber 

 
Data controlului: 
24-26.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

26. Vrancea Primăria comunei - Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Control neefectuat întrucât Reprogramare control 



Nereju 
 

Data controlului: 
24-26.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

27. Vrancea Primăria comunei 
Andreiaşu de Jos 

 
Data controlului: 
24-26.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

Control neefectuat întrucât 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru efectuarea 
deplasării.  

Reprogramare control 

28. Vrancea Primăria comunei 
Dumitreşti 

 
Data controlului: 

19.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă şi lista electorală 
complementară nu sunt 
semnate de primar şi 
secretar. 

 

 S-a dispus semnarea 
listei electorale 
permanente şi listei 
electorale 
complementare de 
către primar şi secretar, 
conform prevederilor 
art. 5 alin. 5 din Legea 
nr. 370/2004 şi 
respectiv art. 221 alin. 3 
din Legea nr. 67/2004. 

29. Galaţi Primăria comunei 
Cuza Vodă 

 
Data controlului: 

31.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  nu se efectuează 
operaţiuni de actualizare în 
lista electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei. 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 



electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea de 
operaţiuni în listele 
electorale permanente, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

30. Galaţi Primăria comunei 
Iveşti 

 
Data controlului: 

31.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  nu au fost operate în lista 
electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei 
persoanele cărora li s-a 
interzis dreptul de vot prin 
hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive. 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 

31. Galaţi Primăria comunei 
Lieşti 

 
Data controlului: 

31.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  în lista electorală 
permanentă existentă la 
sediul primăriei s-au făcut 
parţial operaţiuni de 
actualizare în baza 
comunicărilor primite;   
 nu au fost comunicate 
către judecătorie modificările 
operate în lista electorală 
permanentă. 
 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea de 
operaţiuni în listele 
electorale permanente, 
primarul comunei a 
fost sancţionat cu 
„Avertisment”. 

32. Galaţi Judecătoria Lieşti 
 

Data controlului: 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarelor originale ale 
listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către primari cu privire la persoanele 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 



31.05.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
28.02.2008 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

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; 

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

1. Buzău Primăria comunei 
Zărneşti 

 
Data controlului: 

04.05.2011 
control neprogramat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu este semnată de 
primar şi secretar; 
 nu au fost radiate din lista 
electorală permanentă toate 
persoanele decedate în 
perioada 1 octombrie 2009 – 
2 mai 2011; 
 nu au fost comunicate 
către judecătorie modificările 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei 
 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru necomunicarea 
către judecătorie a 
modificărilor operate   
în lista electorală 
permanentă existentă la 
sediul primăriei, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

2. Buzău Primăria comunei 
Unguriu 

 
Data controlului: 

04.05.2011 
control neprogramat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control; 
 nu este desemnată o 
persoană autorizată cu 
atribuţii privind păstrarea şi 
actualizarea listelor 
electorale; 
 operaţiunile de 
actualizare se efectuează în 
copia de pe lista electorală 
permanentă editată pentru 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 



alegerile prezidenţiale şi 
copia pentru  referendumul 
naţional din anul 2009, însă 
nu au fost radiate toate 
persoanele decedate. 

operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei; 
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate. 

3. Buzău Primăria comunei 
Pîrscov 

 
Data controlului: 

04.05.2011 
control neprogramat 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009 nu a fost pusă la 
dispoziţia echipei de control; 
 potrivit informaţiilor 
furnizate de secretarul 
comunei nu se efectuează 
operaţiuni de actualizare în 
listele electorale; 
 lista electorală 
complementară nu este 
semnată de primar şi 
secretar. 
 

 S-a dispus păstrarea 
listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus efectuarea 
de operaţiuni în listele 
electorale permanente de 
către persoane 
autorizate; 
 S-a dispus 
comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 
Pentru păstrarea în 
condiţii 
necorespunzătoare a 
listelor electorale 
permanente, primarul 
comunei a fost 
sancţionat cu 
„Avertisment”. 

4. Buzău Primăria comunei 
Scorţoasa 

 
Data controlului: 

05.05.2011 
control neprogramat 

 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   
 

 în lista electorală 
permanentă se efectuează 
doar operaţiuni de radiere a 
persoanelor decedate. Alte 
operaţiuni de actualizare nu 
se efectuează; 
 au fost comunicate către 

 S-a dispus efectuarea 
la termen a 
comunicărilor prevăzute 
de lege şi operarea 
acestora în listele 
electorale permanente; 
 S-a dispus 



DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

judecătorie doar persoanele 
decedate în cursul anului 
2011 şi care au fost operate 
în listă. 

comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primăriei. 

5. Vrancea Serviciul Judeţean 
pentru Imigrări 

Vrancea 
 

Data controlului: 
10.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 
67/2004 privind actualizarea anuală a listelor electorale complementare; 

-  modului de întocmire a listelor electorale complementare şi de 
conţinere a elementelor prevăzute de lege; 

- probleme întâmpinate în editarea listelor electorale complementare; 
- stabilirea unor relaţii de colaborare între Filiala Sud – Est a Autorităţii 
Electorale Permanente şi Serviciul Judeţean pentru Imigrări Vrancea. 

Nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. 
 

Nu a fost cazul. 
 

 


