
Filiala Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş)                                             
Anexa nr. 5 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Timiș Primăria comunei  

Ohaba Lungă 

 

DATA  

CONTROLULUI 

          03/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

07/10/2010 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

 - desemnarea, prin 

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

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

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

- actualizarea listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare la termenele 
stabilite de lege; 

- comunicarea la judecătoria arondată a 
modificărilor operate în exemplarul listei 
electorale permanente existente la primărie; 

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

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

- respectarea de către primar a obligaţiei de a 
pune la dispoziţia alegătorilor, spre consultare, 
listele electorale permanente şi de a organiza 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 07.10.2010. 

 

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. 



dispoziție a primarului, a 
unei persoane care să 
efectueze operațiuni de 
modificare în listele 
electorale permanente și 
transmiterea dispoziției la 
AEP Filiala Vest; 

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

acţiuni de informare şi îndrumare a alegătorilor 
pentru efectuarea verificărilor necesare; 

- 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, 
republicată; 

- respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 

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

 - modul de eliberare a cărţilor de alegător; 

- realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor 
de votare; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru 
depozitarea corespunzătoare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea integrităţii 
materialelor de logistică electorală. 

2. Hunedoara Primăria comunei 

 Lăpugiu de Jos 

 

DATA      CONTROLULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 07.10.2010. 

 

Au fost realizate toate obiectivele de 

Nu a fost cazul. 



03/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

07/10/2010 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- semnarea listelor electorale 
permanente de către primar; 

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

control. 

 

3. Timiș Primăria comunei 

 Secaș 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

 

Nu a fost dusă la îndeplinire măsura 
dispusă cu ocazia controlului din data 
de 17.08.2010. 

 

 

 

 



DATA      CONTROLULUI 

04/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

17/08/2010 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- transmiterea dovezii 
(procesului-verbal) de 
primire a listelor electorale 
permanente de la BJABDEP 
Timiș, la AEP Filiala Vest. 

- în comuna Secaș, sat Crivobara 
există aproximativ 50 de persoane cu 
domiciliul stabilit la numărul de casă 
28. 

 

 

 

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

4. Timiș Primăria comunei  

Brestovăț 

 

DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

 

 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
17.08.2010. 

 

- nu a existat dovada (procesul-verbal) 
de primire a listelor electorale 

 

 

 

 

- remedierea celor constatate în 



CONTROLULUI 

04/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

17/08/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

 

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

 

 

 

 

permanente și nici dovada predării 
unui exemplar al acestora la 
judecătoria arondată; 

- radierea unei persoane din listele 
electorale permanente nu a fost 
comunicată la judecătorie; 

- nu există persoană autorizată, prin 
dispoziție a primarului, pentru 
operarea modificărilor în listele 
electorale permanente. 

 

termen de 5 zile; 

- afișarea unui anunț privind 
locul și intervalul orar în care pot 
fi consultate listele electorale 
permanente de către alegătorii 
comunei; 

- comunicarea modificărilor 
operate în exemplarul existent la 
primărie a listelor electorale 
permanente, să se efectueze 
lunar. 

5. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

Sacu 

 

DATA  

CONTROLULUI 

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

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

 - dovada predării unui exemplar al listelor 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
09.03.2011. 

 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

Nu a fost cazul. 



20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

09/03/2011 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

 

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

electorale permanente la judecătoria arondată; 

- actualizarea listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare la termenele 
stabilite de lege; 

- comunicarea la judecătoria arondată a 
modificărilor operate în exemplarul listei 
electorale permanente existente la primărie; 

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

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

- respectarea de către primar a obligaţiei de a 
pune la dispoziţia alegătorilor, spre consultare, 
listele electorale permanente şi de a organiza 
acţiuni de informare şi îndrumare a alegătorilor 
pentru efectuarea verificărilor necesare; 

- transmiterea propunerilor în vederea întocmirii 
de către prefect a listei cuprinzând alți juriști 
decât judecătorii și procurorii, precum și a listei 
cu alte persoane decât juriști, cu o reputație 
neștirbită, care nu fac parte din niciun partid 
politic, dintre care urmează să fie desemnați 
președinții birourilor electorale ale secțiilor de 
votare; 

- delimitarea secțiilor de votare; 

 



- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral; 

- 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, 
republicată; 

- respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 

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

 - modul de eliberare a cărţilor de alegător; 

- realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor 
de votare; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru 
depozitarea corespunzătoare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea integrităţii 
materialelor de logistică electorală. 

6. Caraş-
Severin 

Primăria comunei Zorlențu 
Mare 

 

DATA  

CONTROLULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. 

 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
02.09.2010. 

 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 

 

 

 

- s-a acordat îndrumare 



20/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

02/09/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

 

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

 electorală privind modalitatea de 
predare spre topire a listelor 
electorale permanente de la 
alegerile anterioare. 

7. Timiș Primăria comunei Giulvăz 

 

DATA  

CONTROLULUI 

-/-/- 

 

- 

 

Controlul nu a putut fi efectuat din 
cauza acțiunilor ce trebuiau efectuate 
ca urmare a organizării 
referendumului național pentru 
demiterea Președintelui României din 
data de 29.07.2012. 

 

Reprogramare control 



DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

-/-/- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

-  

8. Timiș Primăria comunei  

Ghilad 

 

DATA  

CONTROLULUI 

-/-/- 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

-/-/- 

 

MĂSURI DISPUSE 

- 

 

Controlul nu a putut fi efectuat din 
cauza acțiunilor ce trebuiau efectuate 
ca urmare a organizării 
referendumului național pentru 
demiterea Președintelui României din 
data de 29.07.2012. 

 

Reprogramare control 



(la ultimul control) 

- 

9. Timiș Primăria comunei Livezile 

 

DATA  

CONTROLULUI 

-/-/- 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

-/-/- 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- 

 

- 

 

Controlul nu a putut fi efectuat din 
cauza acțiunilor ce trebuiau efectuate 
ca urmare a organizării 
referendumului național pentru 
demiterea Președintelui României din 
data de 29.07.2012. 

 

Reprogramare control 



10. Timiș Primăria comunei  

Pădureni 

 

DATA  

CONTROLULUI 

18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

18/10/2010 

 

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. 5. 

 

S-a dus la îndeplinire măsura dispusă 
cu ocazia controlului din data de 
18.10.2010. 

 

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. 



11. Timiș Primăria comunei  

Tormac 

 

DATA  

CONTROLULUI 

18/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

18/10/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- transmiterea dovezii de 
comunicare către judecătoria 
arondată a modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente existente la 
primării, la AEP Filiala Vest; 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. 

 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 18.10.2010. 

 

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. 



listele electorale 
permanente să se efectueze 
lunar; 

- AVERTISMENT SCRIS pentru 
primar. 

12. Timiș Primăria comunei  

Parța 

 

DATA  

CONTROLULUI 

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

05/10/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. 

 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 05.10.2010. 

 

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. 



modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente în perioada 
07.10 2009-05.10.2012; 

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

- AMENDĂ  în valoare de 
1000 lei pentru primar. 

13.  Timiș Primăria comunei  

Sînmihaiu Român 

 

DATA  

CONTROLULUI 

19/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

26/10/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. 

 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 26.10.2010. 

 

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. 



 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- operarea modificărilor 
intervenite în listele 
electorale permanente 
existente la primărie în 
perioada 07.10.2009- 
26.10.2010 (38 de persoane 
decedate); 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente . 

- AMENDĂ  în valoare de 
1000 lei pentru primar. 

 

 

 

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

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 



1. Hunedoara Primăria comunei  

Baru 

 

DATA  

CONTROLULUI 

          17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

06/01/2011 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- 

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

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

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

- actualizarea listelor electorale permanente şi a 
listelor electorale complementare la termenele 
stabilite de lege; 

- comunicarea la judecătoria arondată a 
modificărilor operate în exemplarul listei 
electorale permanente existente la primărie; 

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

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

- respectarea de către primar a obligaţiei de a 
pune la dispoziţia alegătorilor, spre consultare, 
listele electorale permanente şi de a organiza 
acţiuni de informare şi îndrumare a alegătorilor 
pentru efectuarea verificărilor necesare; 

- transmiterea propunerilor în vederea întocmirii 
de către prefect a listei cuprinzând alți juriști 
decât judecătorii și procurorii, precum și a listei 

- persoanele decedate în luna iunie 
2012 (3 persoane), și care au fost 
comunicate SPCLEP Hațeg, apar în 
continuare în listele electorale 
permanente primite pentru 
referendumul național pentru 
demiterea Președintelui României din 
anul 2012, fiind radiate de către 
persoana autorizată să opereze listele 
electorale permanente. 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul. 



cu alte persoane decât juriști, cu o reputație 
neștirbită, care nu fac parte din niciun partid 
politic, dintre care urmează să fie desemnați 
președinții birourilor electorale ale secțiilor de 
votare; 

- delimitarea secțiilor de votare; 

- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral; 

- 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, 
republicată; 

- respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 

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

 - modul de eliberare a cărţilor de alegător; 

- realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor 
de votare; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru 
depozitarea corespunzătoare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea integrităţii 
materialelor de logistică electorală. 



1. Hunedoara Primăria comunei  

Sarmizegetusa 

 

DATA  

CONTROLULUI 

          17/07/2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

09/11/2010 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

 - desemnarea, prin 
dispoziție a primarului, a 
unei persoane care să 
efectueze operațiuni de 
modificare în listele 
electorale permanente și 
transmiterea dispoziției la 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

S-au dus la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 09.11.2010. 

 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 

 

 

 

 

 

Nu a fost cazul. 



AEP Filiala Vest; 

- semnarea listelor electorale 
complementare de către 
primar.. 

 

 

 


