
Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)                                                          
Anexa nr. 7 
 

Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Covasna Primăria comunei 
Băţani 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 10.06.2012 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- 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; 

- verificarea efectuării comunicării 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 respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de votare, conform 
prevederilor legislaţiei electorale (Legii nr. 370/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică 

 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 



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; 

- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse la precedentul 
control 

2.  Covasna Primăria comunei 
Brăduţ 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

3.  Covasna Primăria comunei 

Vîrghiş 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

4.  Alba Primăria comunei 

Mirăslău 

 

04 / 05 

 

Data precedentului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 
dispuse la 

- 



control 

19/10/2009 

 

Măsuri dispuse: 

1.Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3. luarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

precedentul 
control 

5.  Alba Primăria comunei 

Unirea 

 

04 / 05 

 

Data precedentului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 

- 



control 

19/10/2009 

 

Măsuri dispuse: 

1.Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. luarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

dispuse la 
precedentul 

control 

6.  Alba Primăria comunei 

Lunca Mureşului 

 

04 / 05 

 

Data precedentului 
control 

19/10/2009 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 
dispuse la 

precedentul 
control 

- 



Măsuri dispuse: 

1.Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

7.  Mureş Primăria comunei 
Ogra 

 
07 / 05 

 

Data precedentului 
control 

07/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 
dispuse la 

precedentul 
control 

- 



1. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegători 

8.  Sibiu Primăria comunei 
Jina 

 

09 / 05 
 

Data precedentului 
control 

07/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 
REALIZAREA 

măsurilor de 
îndrumare dispuse 

la precedentul 
control 

- 

9.  Sibiu Primăria comunei 
Poiana Sibiului 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



09/05 

 

Data precedentului 
control 

07/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

Se constată 
REALIZAREA 

măsurilor de 
îndrumare dispuse 

la precedentul 
control 

10.  Covasna Primăria 
municipiului Tîrgu 

Secuiesc 

 

10 / 05 

 

Data precedentului 
control 

08/10/2008 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu s-a operat 
în listele 

electorale 
permanente 

actuale ci în cele 
emise în 2009 

2. Modificările 
operate în listele 

electorale 
permanente nu 

au fost 
comunicate la 

Judecătoria Tîrgu 
Secuiesc 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul a fost 
sancţionat contravenţional 
AVERTISMENT 



Măsuri dispuse: 

1. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

2. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 
dispuse la 

precedentul 
control 

11.  Covasna  

SPCLEP Tîrgu 
Secuiesc 

 

10 / 05 

 

Data precedentului 
control 

08/10/2008 

 

Măsuri dispuse: 

- 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 10.06.2012 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- 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; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

– 



12.  Covasna Judecătoria 

Târgu Secuiesc 

 

10 / 05 

 

Data precedentului 
control 

31/10/2011 

 

Măsuri dispuse: 

- 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 10.06.2012 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului original al listei 
electorale permanente; 

-  verificarea primirii comunicărilor de la primari privind modificările operate în 
exemplarul listei electorale permanente existent la primărie; 

- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
 

- 

13.  Covasna Primăria comunei 

Turia 

 

10 / 05 

 

Data precedentului 
control 

28/10/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 

la precedentul 
control au fost 

realizate în 
totalitate. 

– 



 

Măsuri dispuse: 

1. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului 

2. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale 

3. Comunicarea celui 
de al 2-lea exemplar 

al listei electorale 
complementare la 

judecătorie. 

14.  Mureș Primăria 
municipiului Reghin 

 

15 / 05 

 

Data precedentului 
control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 

la precedentul 
control au fost 

realizate în 
totalitate. 

– 



25/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

2.Comunicarea celui 
de al 2-lea exemplar 

al listei electorale 
complementare la 

judecătorie. 

15.  Mureş SPCLEP Reghin 

 

15 / 05 

 

Data precedentului 
control 

25/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



- 

16.  Mureş Judecătoria 

Reghin 

 

15 / 05 

 

Data precedentului 
control 

25/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

17. 

 

Mureş Primăria comunei 

Brîncoveneşti 

 

17 / 05 

 

Data precedentului 
control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările 
operate în listele 

electorale 
permanente nu 

au fost 
comunicate la 

Judecătoria 
Reghin 

2. Nu au fost 
luate măsuri pt. 
popularizarea 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 



22/06/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Luarea de măsuri 
pt. popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

 

Se constată 
NEREALIZARE

A măsurii de 
îndrumare dispusă 

la precedentul 
control. 

18.  Mureş Primăria comunei 

Gurghiu 

 

16 / 05 

 

Data precedentului 
control 

24/04/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Luarea de măsuri 
pt. popularizarea 

posibilității 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Se constată 

REALIZAREA 
măsurilor de 

control dispuse la 
precedentul 

control. 

- 



alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

19.  Mureş Primăria comunei 

Hodac 

 

16 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

2. Comunicarea 
modificărilor operate 

la judecătorie. 

3. Luarea de măsuri 
pt. popularizarea 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu au fost 
luate măsuri pt. 
popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

 
Se constată 

REALIZAREA 
măsurilor de 

îndrumare cu nr. 1 
şi 2 dispuse la 
precedentul 
control şi 

NEREALIZARE
A măsurii nr. 3. 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 



posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

20.  Mureş Primăria comunei 

Ibăneşti 

 

16 / 05 

 

Data precedentului 
control 

24/04/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Luarea de măsuri 
pt. popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu au fost 
luate măsuri pt. 
popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

 
Se constată 

NEREALIZARE
A măsurii de 

îndrumare dispusă 
la precedentul 

control. 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

21.  Mureş Primăria comunei 

Ideciu de Jos 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările 
operate în listele 

electorale 
permanente nu 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 



 

15 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

au fost 
comunicate la 

Judecătoria 
Reghin 

2. Nu au fost 
luate măsuri pt. 
popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

 

Se constată 
REALIZAREA 
măsurilor de 

îndrumare cu nr. 
1, 2 şi 5 dispuse la 

precedentul 
control şi 

NEREALIZAREA 
măsurilor nr. 3 şi 

4. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul 
comunei a fost sancţionat 
contravenţional 
AVERTISMENT 



alegători 

5. Comunicarea celui 
de al 2-lea exemplar 

al listei electorale 
complementare la 

judecătorie. 

22.  Mureş Primăria comunei 

Solovăstru 

 

16 / 05 

 

Data precedentului 
control 

24/04/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegătorii 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Modificările 
operate în listele 

electorale 
permanente nu 

au fost 
comunicate la 

Judecătoria 
Reghin 

2. Nu au fost 
luate măsuri pt. 
popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

 

Se constată 
NEREALIZAREA 

măsurii de 
îndrumare 
dispusă la 

precedentul 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul 
comunei a fost sancţionat 
contravenţional 
AVERTISMENT 



control. 

23.  Mureş Primăria comunei 

Suseni 

 

17 / 05 

 

Data precedentului 
control 

27/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Se constată 

REALIZAREA 
măsurilor de 

control dispuse la 
precedentul 

control. 

- 



4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegători. 

24.  Sibiu INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

22 / 05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 10.06.2012 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- informare privind organizarea acţiunilor de instruire a primarilor şi secretarilor 
unităţilor administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în domeniul 
electoral; 

- promovarea activităților desfășurate de către A.E.P. 

- aspecte tehnico-administrative privind buna desfășurare a alegerilor locale din 
anul 2012 

Se constată 
respectarea 

Programului 
Calendaristic 

- 

25.  Sibiu B.J.A.B.D.E.P. 

 

22/05 

 

 

 

 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a celor 2 (două) exemplare ale listelor 
electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

– 



Data precedentului 
control 

06/11/2009 

26.  Sibiu O.R.I. 

 

22/05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi de punere 
la dispoziţia primarilor a celor 2 (două) exemplare ale listelor electorale 
complementare, în conformitate cu prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate 
în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare 

Se constată 
respectarea 
Programului 
Calendaristic 

- 

27.  Sibiu D.J.E.P. 

 

22/05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi 
de punere la dispoziţia primarilor a celor 2 (două) exemplare ale listelor 
electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

28.  Sibiu Primăria 
municipiului 

Sibiu 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



 

22/05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

 

Măsuri dispuse: 

- 

29.  Sibiu SPCLEP 

 

22/05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

- 

30.  Sibiu Judecătoria 

Sibiu 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

- 



22/05 

 

Data precedentului 
control 

06/11/2009 

31.  Harghita INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

23 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/02/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 23; Se constată 
respectarea 
Programului 
Calendaristic 

- 

32.  Harghita B.J.A.B.D.E.P. 

 

23 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/02/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 24; Se constată 
respectarea 
Programului 
Calendaristic 

- 



33.  Harghita O.R.I. 

 

23 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/02/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 25; Se constată 
respectarea 
Programului 
Calendaristic 

- 

34.  Harghita D.J.E.P. 

 

23 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/02/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 26; Se constată 
respectarea 
Programului 
Calendaristic 

- 

35.  Harghita Primăria 
municipiului 

Miercurea Ciuc 

 

24 / 05 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



Data precedentului 
control 

13/11/2009 

 

Măsuri dispuse: 

- 

36.  Harghita S.P.C.L.E.P. 
Miercurea Ciuc 

 

24 / 05 

 

Data precedentului 
control 

13/11/2009 

 

Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

37.  Harghita Judecătoria 

Miercurea Ciuc 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Se constată 
respectarea 

Programului 
Calendaristic 

- 



25 / 05 

 

Data precedentului 
control 

13/11/2009 

38.  Mureş INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

14 / 05 

 

Data precedentului 
control 

16/09/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 23; Se constată 
respectarea 

Programului 
Calendaristic 

- 

39.  Mureş B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 24;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

40.  Mureş O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 25;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

41.  Mureş D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 26;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 



42. 

 

Mureş Primăria 
municipiului 

Târgu Mureş 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

43.  Mureş S.P.C.L.E.P. Târgu 
Mureş 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

44.  Mureş Judecătoria 

Târgu Mureş 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

45.  Alba Primăria oraşului 

Baia de Arieş 

 

30/05 

 

Data precedentului 
control 

19/11/2009 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

- 



46.  Alba S.P.C.L.E.P. 

Baia de Arieş 

 

30/05 

 

Data precedentului 
control 

19/11/2009 

 

Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

47.  Alba Primăria oraşului 

Cîmpeni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; REPROGRAMA
RE control 

Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

48.  Alba S.P.C.L.E.P. 

Cîmpeni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; REPROGRAMA
RE control 

Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

49.  Alba Judecătoria 

Cîmpeni 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Au fost predate 
toate listele 
electorale 

(permanente şi 
complementare) şi 

actualizările 
intervenite, la 

termenul prevăzut 

- 



30/05 

 

Data precedentului 
control 

10/02/2010 

perioadei 
electorale a 

alegerilor locale 
din 10 iunie 2012 

50.  Alba Primăria oraşului 

Abrud 

 

28/05 

 

Data precedentului 
control 

06/06/2008 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

- 

51.  Alba S.P.C.L.E.P. 

Abrud 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



28/05 

 

Data precedentului 
control 

06/06/2008 

 

Măsuri dispuse: 

- 

52.  Alba INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 23;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

53.  Alba B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 24;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

54.  Alba O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 25;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

55.  Alba D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 26;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

56.  Alba Primăria 
municipiului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 



Alba Iulia 

 

57.  Alba S.P.C.L.E.P. 

Alba Iulia 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

58.  Alba Judecătoria 

Alba Iulia 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

59.  Alba Primăria comunei 

Pianu 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o 
dată ulterioară 

60.  Alba Primăria comunei 

Bistra 

 

28/05 

 

Data precedentului 
control 

10/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

- 



în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegători 

61.  Alba Primăria comunei 

Ocoliş 

 

29/05 

 

Data precedentului 
control 

09/02/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

- 



 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegători 

62.  Alba Primăria comunei 

Sălciua 

 

29/05 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

- 



Data precedentului 
control 

09/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

alegători 

63. 

 

Alba Primăria comunei 

Poşaga 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 

- 



 

29/05 

 

Data precedentului 
control 

09/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

anterior au fost 
îndeplinite. 



alegători 

64.  Alba Primăria comunei 

Lupşa 

 

29/05 

 

Data precedentului 
control 

10/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

3. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale de către 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

 



alegători 

65.  Alba Primăria oraşului 

Baia de Arieş 

 

30/05 

 

Data precedentului 
control 

05/06/2008 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 ; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 
Măsurile dispuse 
anterior au fost 

îndeplinite. 

 

66.  Mureş Judecătoria 

Reghin 

 

18 / 05 

 

Data precedentului 
control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11 

- verificarea încrucişată a celor constatate la unităţile administrativ teritoriale 
controlate în perioada 15 – 17 mai 2012 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 



15/05/2012 

 

Măsuri dispuse: 

- 

67.  Mureş Judecătoria 

Tîrgu Mureş 

 

18 / 05 

 

Data precedentului 
control 

25/05/2010 

 

Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

68.  Harghita Primăria 
municipiului 

Topliţa 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

Se constată 

- 



24 / 05 

 

Data precedentului 
control 

22/06/2011 

 

Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2. Autorizarea 
persoanei care 

operează în listele 
electorale prin 

dispoziţia primarului. 

3.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

4. Luarea de măsuri 
pt. popularizarea 

posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale. 

5. Comunicarea celui 

REALIZAREA 
măsurilor de 
îndrumare 
dispuse la 

precedentul 
control 



de al 2-lea exemplar 
al listei electorale 
complementare la 

judecătorie 

69.  Harghita S.P.C.L.E.P. Topliţa 

 

24 / 05 

 

Data precedentului 
control 

22/06/2011 

 

Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

 

- 

70.  Harghita Judecătoria 

Topliţa 

 

25 / 05 

 

Data precedentului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Se constată 
respectarea 

Programului 
Calendaristic 

- 



control 

22/06/2011 

71.  Harghita Tribunal 

 

25 / 05 

 

Data precedentului 
control 

26/02/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Se constată 
respectarea 

Programului 
Calendaristic 

- 

 

 


