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Filiala VEST  
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Timiș Primăria comunei  
Otelec 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          01/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
08/02/2011 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

- autorizarea persoanei care efectuează 
operaţiuni de modificare în listele electorale 
permanente; 

- existenţa exemplarului original al listelor 
electorale permanente şi al listelor electorale 
complementare; 

- modul de întocmire a listelor electorale 
permanente și a listelor electorale 
complementare; 

- dovada predării unui exemplar al listelor 
electorale permanente la judecătoria 
arondată; 

- actualizarea listelor electorale permanente şi 
a listelor electorale complementare, în baza 
comunicărilor primite; 

- comunicarea către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor operate în 
exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 

- semnarea listelor electorale permanente şi 
complementare de către persoanele abilitate; 

- modul de păstrare a registrelor cu listele 
electorale permanente şi complementare; 

- respectarea de către primar a obligației de a 
pune la dispoziția alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente și 
de soluționare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greșite sau erorile din 
listele electorale permanente; 

- respectarea protecției datelor cu caracter 
personal cuprinse în listele electorale; 

- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor 
art. 70 alin. 5) din Legea nr. 370/2004, 
pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată în anul 2011; 

- respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 

- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
08.02.2011. 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 

- modul de eliberare a cărţilor de alegător; 
- realizarea din timp a dotărilor specifice 

secţiilor de votare, existența materialelor de 
logistică electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare, modul de 
confecționare a materialelor de logistică 
electorală și asigurarea integrităţii acestora; 

- respectarea criteriilor de delimitare a 
secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor 
la secțiile de votare și a altor elemente 
cuprinse în modalitatea de delimitare, 
conform prevederilor legislației electorale. 

2. Timiș SPCLEP Otelec 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          01/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
-/-/- 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 

- informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor electorale 
permanente; 

- verificarea efectuării de comunicări către 
primari, cu privire la persoanele care au 
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat 
domiciliul sau care au decedat; 

- obţinerea de informaţii în legătură cu 
întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, 
în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea 
legislaţiei electorale; 

- evidența comunicărilor privind persoanele 
cuprinse în listele electorale permanente; 

- evidența cărților de alegător și a duplicatelor 
eliberate; 

- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor 
adoptate de Autoritatea Electorala 
Permanentă; 

- informare privind problemele de natură 
tehnică și organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 

3. Timiș Primăria comunei 
 Uivar 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          01/11/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Nu a fost dusă la îndeplinire măsura 
dispusă în data de 08.02.2011, cu 
privire la transmiterea dovezii  
de primire a listelor electorale 
complementare de la ORI Timiș 
către AEP Filiala Vest. 

 
 
 
 
 
- afișarea unui anunț privind 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

08/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
existente la primărie, în luna 
octombrie 2009; 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar; 
- transmiterea dovezii 
(procesului-verbal) de 
primire a listelor electorale 
permanente de la BJABDEP 
Timiș, a dovezii de primire a 
listelor electorale 
complementare de la ORI 
Timiș și a dovezii de predare 
a unui exemplar al listelor 
electorale permanente la 
judecătorie, către AEP Filiala 
Vest. 
 

  
 
- nu au existat acțiuni de informare a 
alegătorilor cu privire la posibilitatea 
de consultare a listelor electorale 
permanente de către alegători. 
 

posibilitatea de consultare a 
listelor electorale permanente de 
către alegători. 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

4. Timiș Primăria comunei  
Cenei 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          01/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
16/03/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

Nu s-a transmis la AEP Filiala Vest 
dovada comunicării către judecătorie a 
modificărilor operate în listele 
electorale permanente în per. 
01.10.2009-16-03.2011 . 
 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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-  AVERTISMENT SCRIS 
(primarului); 
- comunicarea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente în per. 
01.10.2009-16-03.2011 către 
judecătoria arondată şi 
transmiterea dovezii de 
comunicare la AEP Filiala 
Vest; 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

5. Hunedoara Primăria municipiului 
Hunedoara 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
24/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- operarea în listele electorale 
permanente existente la 
primărie a modificărilor 
intervenite în per. 
01.09.2011-
23.10.2011,comunicarea 
acestor modificări la 
judecătorie si transmiterea 
dovezii de comunicare la 
AEP Filiala Vest . 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
24.10.2011. 
 
- radierea a 23 de persoane din listele 
electorale permanente, comunicate 
primăriei de către SPCLEP Hunedoara 
în ziua controlului, nu au fost 
comunicate către judecătoria arondată. 
 

 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

6. Hunedoara SPCLEP Hunedoara 
 

DATA  
CONTROLULUI 

06/11/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
24/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 
7. Hunedoara Judecătoria Hunedoara 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
30/03/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-  

- 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; 
- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor 
adoptate de Autoritatea Electorala Permanentă; 
- discuții de natură tehnică și 
organizatorică privind predarea spre topire a 
listelor electorale permanente și a celorlalte 
materiale utilizate în procesul electoral; 
-  informare asupra colaborării dintre 
judecătorie și celelalte instituții implicate în 
procesul electoral. 

- Primăria orașului Călan și Primăria 
comunelor Bunila, Lelese, Lunca 
Cernii de Jos și Peștișu Mic nu au 
comunicat către judecătorie modificări 
operate în listele electorale 
permanente existente la primărie. 

Nu a fost cazul. 
 

8. Hunedoara Primăria municipiului 
Vulcan 

 
DATA  

CONTROLULUI 
13/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
14/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente  în luna aug.2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
14.09.2011. 
 
- radierea a 7 persoane din listele 
electorale permanente existente la 
primărie nu a fost  comunicată către 
judecătoria arondată. 
 

- remedierea deficienței 
constatate. 
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(20 de pers. decedate) și a 
persoanelor care și-au pierdut 
drepturile electorale prin 
sentință penală, radiate (40 
de pers.) și transmiterea 
dovezii de comunicare la 
AEP Filiala Vest. 

9. Hunedoara SPCLEP Vulcan 
 

DATA  
CONTROLULUI 

13/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

14/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 
 

10. Hunedoara Primăria orașului Aninoasa 
 

DATA  
CONTROLULUI 

13/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

14/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente în luna dec.2009 
(4 pers.) și a persoanelor care 
și-au pierdut drepturile 
electorale prin sentință 
penală, radiate din l.e.p. (2 
pers.) și transmiterea dovezii 
de comunicare la AEP Filiala 
Vest; 
- comunicarea către 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 14.09.2011. 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

11. Hunedoara SPCLEP Aninoasa 
 

DATA  
CONTROLULUI 

13/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

14/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 
 

12. Hunedoara Primăria municipiului 
Petroșani 

 
DATA  

CONTROLULUI 
14/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
13/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Nu au fost comunicate către 
judecătoria arondată modificările 
operate în listele electorale 
permanente existente la primărie în 
luna noiembrie 2012. 

- remedierea deficienței 
constatate. 
 
 
 

13.  Hunedoara SPCLEP Petroșani 
 

DATA  
CONTROLULUI 

14/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
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14.  Hunedoara Judecătoria Petroșani 
 

DATA  
CONTROLULUI 

14/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7. 
 

- Primăria orașului Uricani nu a 
comunicat către judecătorie modificări 
operate în listele electorale 
permanente existente la primărie. 

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

15. Hunedoara Primăria orașului  
Petrila 

 
DATA  

CONTROLULUI 
14/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
13/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Nu au fost comunicate către 
judecătoria arondată modificările 
operate în listele electorale 
permanente existente la primărie în 
luna noiembrie 2012. 

- remedierea deficienței 
constatate. 
 
 
 

16. Hunedoara SPCLEP Petrila 
 

DATA  
CONTROLULUI 

14/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

13/09/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 

17. Hunedoara Primăria municipiului Lupeni 
 

DATA  
CONTROLULUI 

-/-/- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 
18. Hunedoara SPCLEP Lupeni 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 

19. Hunedoara Primăria orașului Uricani 
 

DATA  
CONTROLULUI 

-/-/- 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

-/-/- 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 

20. Hunedoara SPCLEP Uricani 
 

DATA  
CONTROLULUI 

-/-/- 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

-/-/- 
 

MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 
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(la ultimul control) 
- 

21. Timiș Primăria orașului Făget 
 

DATA  
CONTROLULUI 

05/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

15/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- transmiterea la AEP Filiala 
Vest, a dovezii de primire a 
listelor electorale 
complementare. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
15.02.2011. 
 
- listele electorale permanente nu au 
fost semnate de către primar; 

 
 
 
 
- remedierea deficienței 
constatate; 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

22. Timiș SPCLEP Făget 
 

DATA  
CONTROLULUI 

05/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

15/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu a fost cazul. 
 
 
 

23. Timiș Judecătoria Făget 
 

DATA  
CONTROLULUI 

05/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

17/02/2010 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7. 
 

- Primăria orașului Făget și Primăria 
comunelor Bethausen, Mănăștiur, 
Pietroasa și Traian Vuia au predat la 
judecătorie un exemplar al listelor 
electorale permanente fără ca acestea 
să fie semnate de primar; 
- Primăria comunelor Bethausen, 
Margina și Traian Vuia nu au 
comunicat către judecătorie modificări 
operate în listele electorale 

Nu a fost cazul. 
 



 11 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

permanente existente la primărie. 

24. Timiș Primăria comunei Dumbrava 
 

DATA  
CONTROLULUI 

05/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

15/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
15.02.2011. 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

25. Timiș Primăria municipiului Lugoj 
 

DATA  
CONTROLULUI 

06/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

07/04/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 
- radierea din listele 
electorale permanente a 
persoanelor care și-au pierdut 
drepturile electorale; 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
radierii deceselor din alte 
localități și a persoanelor 
care și-au pierdut drepturile 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 07.04.2011. 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

Nu a fost cazul. 
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electorale și transmiterea 
dovezii de comunicare la 
AEP Filiala Vest; 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

26. Timiș SPCLEP Lugoj 
 

DATA  
CONTROLULUI 

06/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

07/04/2011 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

Nu a fost cazul. 
 
 

27. Timiș Judecătoria Lugoj 
 

DATA  
CONTROLULUI 

06/11/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

10/02/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7. 
 

- Primăria comunei Bîrna a predat la 
judecătorie un exemplar al listelor 
electorale permanente fără ca acestea 
să fie semnate de primar; 
- Primăria orașului Buziaș și Primăria  
comunelor Balinț,  Bara, Bîrna, 
Brestovăț, Criciova, Nădrag, Secaș, 
Știuca și Topolovățu Mare nu au 
comunicat către judecătorie modificări 
operate în listele electorale 
permanente existente la primărie. 

Nu a fost cazul. 
 

28. Timiș Primăria comunei 
 Coșteiu 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

11/05/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
11.05.2011. 
 
Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 
 
 
 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

29. Timiș Primăria comunei 
Balinț 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/11/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

11/05/2011 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale permanente 
să se efectueze lunar. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
11.05.2011. 
 
- nu a existat dovada (procesul-verbal) 
de primire a listelor electorale 
complementare. 
 

 
 
 
 
- transmiterea dovezii de primire 
a listelor electorale 
complementare de la ORI - 
Timiș, către AEP Filiala Vest; 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

30.  Timiș Primăria comunei 
 Boldur 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 
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31. Timiș Primăria comunei 
 Racovița 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 

32. Timiș Primăria comunei 
Darova 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza activității reprezentanților AEP 
în birourile de circumscripție și a 
participării personalului filialei la 
instruirea privind Registrul electoral. 

Reprogramare control. 

33. Arad Primăria comunei 
 Săvârșin 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 



 15 

34. Arad SPCLEP Săvârșin 
 

DATA  
CONTROLULUI 

-/-/- 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

-/-/- 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

35.  Arad Primăria comunei 
 Birchiș 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

36. Arad Primăria comunei 
 Petriș 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 
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37.  Arad Primăria comunei 
 Vărădia de Mureș 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

38. Arad Primăria comunei 
 Conop 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

39. Arad Primăria comunei 
 Bîrzava 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 
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40. Arad Primăria comunei 
 Ususău 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

41. Timiș Primăria comunei Remetea 
Mare 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

42. Timiș Primăria comunei Victor 
Vlad Delamarina 

 
DATA  

CONTROLULUI 
-/-/- 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
-/-/- 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 
circumscripție. 

Reprogramare control. 

43. Timiș Primăria comunei 
Topolovățu Mare 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Controlul nu s-a putut efectua din 
cauza desfășurării activității de către 
reprezentanții AEP în birourile de 

Reprogramare control. 
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DATA  
CONTROLULUI 

-/-/- 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

-/-/- 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

circumscripție. 

 


