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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Bistriţa-

Năsăud 
Primăria comunei 

Parva 
Data controlului: 

26.01.2012 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale 
permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în 
baza comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a 
pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare a 
listelor electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile 
greşite sau erorile din listele electorale 
permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea scrutinelor 
electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor din 
Legea nr. 370/2004, republicata. 

- în LEP există 136  persoane care nu 
au înscrisa adresa de domiciliu, iar o 
persoană nu are inscris act de 
identitate; 
 
 

-  
 

2. Bistriţa-
Năsăud 

Primaria comunei  
 Rebra 

 Data controlului: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- verificarea existenţei listelor electorale 
complementare la nivelul unităţii administrativ 

- controlul nu s-a efectuat; deplasarea a 
fost anulata pentru ca actele erau la  
domnul secretar al comunei, care se 

- controlul se va reprograma; 
 



- 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
  

teritoriale in conformitate cu situaţia O.R.I.  
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale complementare; 
- verificarea comunicării de către O.R.I. a 
actualizărilor până la data de  1 martie;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către 
primari de O.R.I. sau de către instanţele de 
judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale 
complementare de către persoanele abilitate; 

afla in concediu medical. 

3.  Bistriţa-
Năsăud 

Primăria comunei 
Dumitra  

 
Data controlului: 

26.01.2012 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 
 

- listele electorale complementare nu 
erau semnate de catre primar; 
-  actualizarile listelor electorale 
complementare nu au fost transmise 
catre judecatoria competenta. 
- in LEP există 127  persoane care nu 
au înscrisa adresa de domiciliu, iar 4 
persoane nu au inscris actul de 
identitate; 

- semnarea listelor electorale 
complementare; 
- transmiterea catre 
judecatoria competenta a 
actualizarilor listelor 
electorale complementare. 

 

4.  Bistriţa-
Năsăud 

Primăria comunei  
Şieu Odorhei 

 
Data controlului: 

26.01.2012 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - controlul nu s-a realizat pentru ca la 
sediul primariei nu se mai afla 
persoana autorizata sa pastreze listele 
electorale permanente, (controlul 
desfasurandu-se  dupa programul de 
activitate, la orele 18,00), iar secretarul 
comunei nu avea listele. 
 

- controlul se va reprograma; 
 

5. Bistriţa-
Năsăud 

Primaria comunei   
Zagra 

 
Data controlului: 

26.01.2012 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 2; - controlul nu s-a realizat pentru ca la 
sediul primariei nu s-au gasit listele 
electorale permanente. 
 

- controlul se va reprograma; 
 

 


