
Filiala Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)                                                         
Anexa nr. 1 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Suceava Primăria oraşului Siret 

 
DATA 

CONTROLULUI 
02.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

- nu este cazul 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- nu este 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 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 consultărilor 
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; 

- Există în LEP un număr de 3 
persoane care nu are trecute seria 
şi nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei cu date incomplete 
în LEP. 
 

2. Suceava SPCLEP Siret 
 

DATA 
CONTROLULUI 

02.04..2012 
 

 
DATA ULTIMULUI 

- 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; 

- Nu s-au constata deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROL EFECTUAT 

Nu este cazul 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 
- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanenta 

3. Suceava Primăria comunei 
Bălcăuţi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
02.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 consultărilor 
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; 

- Nu există o persoană autorizată 
prin dispoziţie, desemnată să 
actualizeze LEP. 
- Există un număr de 5 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Emiterea unei dispoziţii 
privind desemnarea şi 
autorizarea persoanei 
responsabilă cu actualizarea 
LEP şi LEC. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate 

4. Suceava Primăria comunei 
Muşeniţa 

 
DATA 

CONTROLULUI 

- 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 

- Există un număr de 3 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
- Transmiterea celui de-al 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
02.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este cazul 

 
 

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 consultărilor 
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; 

Rădăuţi. 
 

doilea exemplar din LEC la 
Judecătoria Rădăuţi. 
 

5. Suceava Primăria comunei 
Putna 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 

- Există o persoană care nu are 
înscrisă în LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are înscrisă 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

 
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 consultărilor 
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; 

6. Suceava Primăria comunei 
Bîlca 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 consultărilor 
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; 

- Există o persoană care nu are 
înscrisă în LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are înscrisă 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
7. Suceava Primăria comunei 

Straja 
 

DATA 
CONTROLULUI 

03.04.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 consultărilor 
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; 

- Există un număr de 2 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 

8. Suceava Primăria comunei 
Frătăuţii Noi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
03.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 

- 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; 

- Există un număr de 8 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este cazul 

 
 

- 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 consultărilor 
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; 

9. Suceava Primăria comunei 
Călăfindeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
04.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 consultărilor 

- Nu există dispoziţie de către 
primar privind autorizarea unei 
persoane care sa actualizeze LEP 
şi LEC. 
- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 
Rădăuţi. 

 

- Emiterea unei dispoziţii de 
către primar privind 
autorizarea unei persoane care 
să actualizeze LEP şi LEC. 
- Transmiterea de urgenţă al 
celui de al doilea exemplar din 
LEC la judecătoria arondată. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
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; 

10. Suceava Primăria comunei 
Şerbăuţi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
04.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este 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 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 consultărilor 
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; 

- Nu există dispoziţie emisă de 
primar privind desemnarea unei 
persoane care să actualizeze LEP. 
- Nu au fost radiate persoanele 
decedate după data de 22.11.2009 
(78 decese neradiate de la 
primirea listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate către judecătoria 
arondată conform prevederilor 
legale 

- Emiterea unei dispoziţii 
privind autorizarea unei 
persoane care să actualizeze 
LEP conform prevederilor 
legale. 
- Actualizarea LEP conform 
prevederilor legale. 
- Transmiterea modificărilor 
din LEP la Judecătoria 
Rădăuţi. 
- Se sancţionează cu 
avertisment primarul comunei. 
 

11. Suceava Primăria comunei 
Grăniceşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
04.04.2012 

- 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; 

- Nu există dispoziţie emisă de 
primar privind desemnarea unei 
persoane care să actualizeze LEP. 
- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 

- Emiterea unei dispoziţii 
privind autorizarea unei 
persoane care să    actualizeze 
LEP conform prevederilor 
legale. 
- Actualizarea LEP conform 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este cazul 

 
 

- 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 consultărilor 
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; 

electorale permanente nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  
HGR 720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. 
(108 decese neradiate de la 
primirea listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate către judecătoria 
arondată conform prevederilor 
legale. 
- Există 1 persoană care nu are 
înscrisă în LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 

 

prevederilor legale. 
- Transmiterea modificărilor 
din LEP la Judecătoria 
Rădăuţi. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
- Se sancţionează cu 
avertisment primarul comunei. 
 

12. Bacău Primăria oraşului 
Buhuşi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

05.06.2008 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Verificarea în teren a 
situaţiei persoanelor 

- 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 

- Există un număr de 10 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
cărora le lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Respectarea numărului 
maxim de locuitori 
arondaţi fiecărei secţii de 
votare; 
- Emiterea unei 
dispozitii pentru 
autorizarea unei 
persoane care sa opereze 
in LEP si LEC. 

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 consultărilor 
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; 
 

13. Bacău SPCLEP  Buhuşi 
 

DATA 
CONTROLULUI 

10.04.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
05.06.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- Nu este cazul 

- 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; 
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 
- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanenta 

- Nu s-au constatat deficienţe  

14. Bacău Judecătoria Buhuşi 
 

DATA 
CONTROLULUI 

14.03.2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
MĂSURI DISPUSE  

- 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; 
- 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; 

- Nu s-au constatat deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(la ultimul control) 

15. Neamţ Primăria comunei 
Rediu 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

ANULAT din cauza instruirilor 
cu primarii şi secretarii 

Reprogramare control 

16. Neamţ Primăria comunei 
Cândeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

- 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; 

ANULAT din cauza instruirilor 
cu primarii şi secretarii 

Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- 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 consultărilor 
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; 

17. Bacău Primăria comunei 
Dămieneşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
11.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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.); 

- Al doilea exemplar din LEP nu a 
fost predat la Judecătoria Bacău. 
- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 
electorale permanente nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  
HGR 720/2000 art.9 alin.1 lit. a 
(95 decese neradiate de la 
primirea listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate Judecătoriei Bacău 
 

- Transmiterea celui de-al 
doilea exemplar din LEP la 
Judecătoria Bacău. 
- Actualizarea LEP conform 
prevederilor legale. 
- Transmiterea modificărilor 
din LEP la Judecătoria Bacău. 
 
- A fost sancţionat cu 
avertisment primarul comunei 
Dămieneşti. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
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 

18. Bacău Primăria comunei 
Roşiori 

 
DATA 

CONTROLULUI 
11.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

04.02.2009 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii pentru 
autorizarea unei 
persoane care sa opereze 
in LEP. 
- Operarea modificărilor 
în LEP 
- Predarea celui de-al 
doilea exemplar din LEP 
la Judecătoria Bacău 
- Păstrarea LEP conform 
prevederilor legale 

- 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 consultărilor 
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; 

- Există un număr de 3 persoane 
înscrise în LEP care nu au trecute 
seria şi nr. actului de identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 

19. Bacău Primăria comunei 
Lipova 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 

- Există un număr de 9 persoane 
înscrise în LEP care nu au trecute 
seria şi nr. actului de identitate. 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
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DATA 

CONTROLULUI 
11.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

04.02.2009 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Operarea modificărilor 
în LEP 
- Predarea celui de-al 
doilea exemplar din LEP 
la Judecătoria Bacău 
- Păstrarea LEP în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform 
prevederilor legale 
- Semnarea LEP de către 
primar 
- Verificarea în teren a 
situaţiei persoanelor care 
nu au trecute seria şi nr. 
actului de identitate. 

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 consultărilor 
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; 
 

 identitate. 
 

20. Vaslui Primăria comunei 
Rebricea 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este 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; 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 
Vaslui. 
- Există un număr de 13 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Predarea celui de-al doilea 
exemplar din LEC la 
Judecătoria Vaslui. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- 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 consultărilor 
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; 

21. Vaslui Primăria comunei 
Ştefan cel Mare 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 
Vaslui. 
- Există un număr de 12 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Predarea celui de-al doilea 
exemplar din LEC la 
Judecătoria Vaslui. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
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; 

22. Vaslui Primăria comunei 
Zăpodeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria Bacău. 
- Există în LEP un număr de 7 
persoane care nu are trecute seria 
şi nr. actului de identitate. 
 

- Predarea celui de-al doilea 
exemplar din LEC la 
Judecătoria Bacău. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanei cu date incomplete 
în LEP. 
 

23. Iaşi Primăria comunei 
Movileni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18.04..2012 

- 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; 

- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 
electorale permanente  nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  

- Actualizarea LEP conform 
prevederilor legale. 
- Transmiterea modificărilor 
din LEP şi LEC la Judecătoria 
Iaşi. 
- Clarificarea situaţiei 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- 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 consultărilor 
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; 

HGR 720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. 
(109 decese de la primirea 
listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate Judecătoriei Iaşi. 
- Există un număr de 2 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
- Se sancţionează cu 
avertisment primarul comunie 
Movileni. 
 

24. Iaşi Primăria comunei 
Bivolari 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 

- Există un număr de 9 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- Nu există o persoană autorizată 
prin dispoziţie desemnată să 
actualizeze LEP şi LEC. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
- Emiterea unei dispoziţii 
privind autorizarea persoanei 
desemnate să actualizeze LEP 
şi LEC. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
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 consultărilor 
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; 

25. Iaşi Primăria comunei 
Andrieşeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

- Există un număr de 18 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
26. Iaşi Primăria municipiului 

Paşcani 
 

DATA 
CONTROLULUI 

19.04..2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
17.04.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- actualizarea LEP 
conform prevederilor 
legale; 
- respectarea nr. de 
locuitori arondaţi 
fiecărei secţii de 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 consultărilor 
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; 

- Există un număr de 9 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 

27. Iaşi SPCLEP Paşcani 
 

DATA 
CONTROLULUI 

19.04..2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
17.04.2008 

 

- 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; 
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 

- Nu s-au constatat deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 

- evidenţa carţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanenta 

28. Iaşi Judecătoria Paşcani 
 

DATA 
CONTROLULUI 

19.04..2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
17.04.2008 

 
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; 
- 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; 

- Nu s-au constatat deficienţe  

29. Iaşi Primăria comunei 
Ruginoasa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
19.04.2012 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
18.03.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- Semnarea listelor 
electorale permanente de 
către primar. 
- Pentru scrutinele 
viitoare, pentru 
delimitarea secţiilor de 
votare, să se ţină cont de 
numărul maxim de 
locuitori arondaţi 

- 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 consultărilor 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 
Paşcani. 
- Există un număr de 15 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Predarea exemplarului 2 din 
LEC la Judecătoria Paşcani. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
secţiilor de votare. 
- Verificarea în teren, 
împreună cu persoanele 
abilitate, a situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipseşte seria şi numărul 
actului de identitate 

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; 
 

30. Iaşi Primăria oraşului Tg. 
Frumos 

 
DATA 

CONTROLULUI 
20.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

28.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Verificarea în teren a 
situaţiei persoanelor 
cărora le lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate 
- Afişarea la sediul 
primăriei a faptului că 
cetăţenii pot consulta 
înscrierea în LEP şi 
LEC, după primirea 
acestora. 
- Respectarea numărului 
maxim de locuitori 
arondaţi fiecărei secţii de 
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 consultărilor 
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; 
 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria 
Paşcani. 
- Există un număr de 16 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Predarea exemplarului 2 din 
LEC la Judecătoria Paşcani. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
31. Iaşi SPCLEP Tg. Frumos 

 
DATA 

CONTROLULUI 
20.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

28.05.2008 
 

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; 
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 
- evidenţa carţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanenta 

- Nu s-au constatat deficienţe  

32. Iaşi Primăria oraşului Podu 
Iloaiei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
20.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

12.08.2008 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Semnarea LEP de către 
primar. 
- Păstrarea LEP în 
registre speciale, cu file 
detaşabile, conform 
prevederilor legale. 
- Verificarea în teren a 
situaţiei persoanelor 
cărora le lipseşte seria şi 

- 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 consultărilor 
electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de 

- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost predat la Judecătoria Iaşi. 
- Există un număr de 42 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Predarea exemplarului 2 din 
LEC la Judecătoria Iaşi. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
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numărul actului de 
identitate 
- Afişarea la sediul 
primăriei a faptului că 
cetăţenii pot consulta 
înscrierea în LEP şi 
LEC, după primirea 
acestora. 
- Respectarea numărului 
maxim de locuitori 
arondaţi fiecărei secţii de 
votare. 

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform 
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

33 Bacău Primăria comunei 
Parincea 

 
DATA 

CONTROLULUI 
23.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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 

- Există un număr de 8 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
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modificările şi completările ulterioare; 
 

34 Bacău Primăria comunei 
Horgeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
23.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

- La data efectuării controlului 
LEP nu au putut fi prezentate, 
secretarul motivând că nu ştie de 
existenţa lor. 
- Al doilea exemplar din LEP nu a 
fost predat Judecătoriei Bacău. 
- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 
electorale permanente nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  
HGR 720/2000 art.9 alin.1 lit. a 
(142 decese neradiate de la 
primirea listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate Judecătoriei Bacău. 
- Nu există persoană autorizată 
prin dispoziţie desemnată să 
actualizeze LEP. 
 

- Clarificarea situaţiei LEP 
primite cu ocazia alegerilor 
prezidenţiale din 22.11.2009. 
- Transmiterea celui de-al 
doilea exemplar din LEP la 
Judecătoria Bacău. 
- Actualizarea LEP conform 
prevederilor legale. 
- Transmiterea modificărilor 
din LEP la Judecătoria Bacău. 
- Emiterea unei dispoziţii 
privind autorizarea persoanei 
desemnate să actualizeze LEP. 
 
- A fost sancţionat cu 
avertisment primarul comunei 
Horgeşti. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment secretarul 
comunei Horgeşti. 
 

35 Bacău Primăria comunei 
Ungureni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
23.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

- 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; 

- Există un număr de 3 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROL EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- 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 consultărilor 
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; 

36 Bacău Primăria comunei 
Izvorul Berheciului 

 
DATA 

CONTROLULUI 
30.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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.); 

ANULAT – zi liberă Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
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; 

37 Bacău Primăria comunei 
Filipeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
30.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

ANULAT – zi liberă Reprogramare control 

38 Bacău Primăria comunei 
Onceşti 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 

ANULAT – zi liberă Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
DATA 

CONTROLULUI 
30.04..2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

Nu este cazul 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

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 consultărilor 
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; 
 

 
Faţă de activităţile programate, au mai fost desfăşurate următoarele acţiuni de îndrumare electorală: 
 

      
1. Vaslui Instituţia Prefectului 

Vaslui 
 

05.04..2012 

-   activitate de informare cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din 10 iunie 2012; 
-  acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale.  

  

2. Vaslui Instituţia Prefectului 
Vaslui 

 
05.04..2012 

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale privind atribuţiile ce le revin în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din anul 2012. 

  



3. Botoşani Primăria comunei 
Coşula 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
- 
 

MĂSURI 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 consultărilor 
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; 

- Există un număr de 7 persoane 
înscrise în LEP care nu au trecute 
seria şi nr. actului de identitate 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

4. Botoşani Primăria comunei 
Cristeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
10.04.2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
14.02.2008 

- 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 

- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 
electorale permanente nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  
HGR 720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. 
(152 decese neradiate de la 
primirea listelor). 
- Modificările din LEP nu au fost 
comunicate Judecătoriei Botoşani. 
- Există un număr de 9 persoane 

- Actualizarea LEP 
conform prevederilor 
legale; 
- Transmiterea 
modificărilor din LEP la 
Judecătoria Botoşani; 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
- Se sancţionează cu 
avertisment primarul 



 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Verificarea în teren, 
împreună cu persoanele 
abilitate, a situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate 
- Semnarea LEP de 
către primar 
- Transmiterea de 
urgenţă la Judecătoria 
Botoşani a 
exemplarului 2 din 
LEP  

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 consultărilor 
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; 

care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

comunei Cristeşti. 
 

5. Botoşani Instituţia Prefectului 
Botoşani 

 
10.04..2012 

-   activitate de informare cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din 10 iunie 2012; 
-  acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale.  

  

6. Botoşani Instituţia Prefectului 
Botoşani 

 
10.04..2012 

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale privind atribuţiile ce le revin în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din anul 2012. 

  

7. Bacău Instituţia Prefectului 
Bacău 

 
10.04..2012 

-   activitate de informare cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din 10 iunie 2012; 
-  acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale.  

  

8. Bacău Instituţia Prefectului 
Bacău 

 
10.04..2012 

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale privind atribuţiile ce le revin în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din anul 2012. 

  

9. Bacău Instituţia Prefectului 
Bacău 

 

-   activitate de informare cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din 10 iunie 2012; 

  



17.04..2012 -  acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale.  

 
 
 


