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

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 

1. Bihor Primaria mun. 
Oradea 

Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

6.11.2008 

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 comunicărilor 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 aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) 

- in listele 
electorale 
permanente exista 
122 alegatori cu 
date incomplete 
referitoare la 
domiciliu; 

 

-semnarea listelor 
electorale de catre 
persoanele abilitate; 

- adaugarea in cuprinsul 
listelor electorale  a 
persoanelor care 
dobândesc drept de vot; 

 



din Legea nr. 370/2004, republicată, privind predarea spre topire a listelor 
electorale permanente;  

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale complementare; 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
complementare; 

- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din Legea nr. 67/2004 
privind actualizarea listelor electorale complementare;  

- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau de către 
instanţele de judecată; 

- verificarea semnării listelor electorale complementare de către persoanele 
abilitate; 

- verificarea respectării termenelor programului calendaristic privind alegerile 
locale din 10 iunie 2012; 

2. Bihor S.P.C.L.E.P. Oradea 

Data controlului: 

15.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.11.2008 

Masuri dispuse: 

-    

- comunicarea catre primari a persoanelor care si-au schimbat domiciliul, care au 
implinit 18 ani si care au decedat; 

- evidenta comunicarilor  privind persoanele cuprinse in LEP 

- intocmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta cu LEP 

- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate; 

-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale; 

- nu au fost 
constatate 
deficienţe; 

 

- Nu a fost cazul 
 



3.  Bihor Primaria com. 
Biharia 

Data controlului: 

15.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2008 

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 comunicărilor 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 aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004, republicată, privind predarea spre topire a listelor 
electorale permanente; 

- verificarea respectării termenelor programului calendaristic privind alegerile 
locale din 10 iunie 2012; 

- in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente este 
inregistrat un 
număr de 32 
alegatori cu date de 
identificare 
incomplete, 
respectiv fara serie, 
numar si tipul 
actului de 
identitate; 

- listele electorale 
complementare nu 
sunt semnate de 
catre primar si 
secretar; 

  

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la sediul 
primariei, la judecatoria 
competenta teritorial; 

- semnarea listelor 
electorale permanente 
de catre primar si de 
catre secretar; 

-transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare catre 
judecatoria competenta 
teritorial 



4.  Bihor Primaria mun. 
Salonta 

 

Data controlului: 

16.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.04.2009 

 

Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor de la pct.1; 

 

- in cuprinsul 
listelor exista 
persoane fara tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate, precum 
si persoane cu date 
incomplete 
referitoare la 
domiciliu; 

 

-transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
exemplarul listei 
electorale permanente la 
judecatoria competenta 
teritorial; 

 -adaugarea in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente a 
persoanelor care au 
implinit varsta de 18 ani; 

 

5. Bihor SPCLEP Salonta 

 

Data controlului: 

16.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.04.2009 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; - Nu au fost 
constatate deficiente 

- Nu a fost cazul 
 



 

Masuri dispuse: 

-    

6. Bihor Primaria com. 

Ciumeghiu  

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

 

Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

7. Satu Mare Primaria oraş  

Ardud 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.10.2008 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

 

-  

 

- actualizarea dispozitiei 
privind desemnarea 
persoanei pentru 
oprarea modificarilor in 
listele electorale 

 



Masuri dispuse: 

- 

8. Satu Mare SPCLEP Ardud 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

9. Satu Mare Primăria comunei 
Socond 

Data controlului: 

.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; 

 

  - 

10. Satu Mare Primăria oras -conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; -in cuprinsul listelor - actualizarea dispozitiei 



Livada 

Data controlului: 

23.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.10.2008 

Masuri dispuse: 

- 

 electorale exista 20 
alegatori cu date de 
identificare lipsa 
(tip, serie si numar 
act identitate) şi 14 
alegatori cu date 
incomplete 
referitoare la 
domiciliu 

 

de desemnare a 
persoanelor pt. 
actualizarea si a listelor 
electorale 
complementare; 

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 
tertorial; 

11. Satu Mare SCPLEP Livada 

Data controlului: 

23.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

- nu au fost 
constatate 
deficienţe 

- nu a fost cazul 

12. Satu Mare Primăria com. 
Vama 

Data controlului: 

22.05.2012 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

 

- -  

 



Data ultimului 
control efectuat: 

30.04.2009 

Masuri dispuse: 

-    

13. Satu Mare Primăria oraşului 
Negreşti Oaş 

 

Data controlului: 

23.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.10.2008 

Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; -  - actualizarile la listele 
electorale permanente 
sa fie transmise lunar 
catre judecatorie; 

-actualizarea dispozitiei 
de desemnare a 
persoanelor pentru 
operarea modificarilor in 
cuprinsul listelor 
electorale; 

14. Satu Mare SPCLEP Negresti 
Oas 

 

Data controlului: 

23.05.2012 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

- nu a fost cazul; 



Data ultimului 
control efectuat: 

10.10.2008 

Masuri dispuse 

- 

15. Satu Mare Primaria com. 
Certeze 

Data controlului: 

22.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

22.10.2009 

Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;  - actualizarile la listele 
electorale permanente 
sa fie transmise lunar 
catre judecatorie; 

 

16. Salaj Primaria com. Hida 

Data controlului: 

09.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.11.2008 

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; -in cuprinsul listelor 
electorale 
permanente exista 
inregsitrati trei 
cetateni fara tipul, 
seria si numarului 
actului de 
identitate si trei 
cetateni care nu au 
date complete 

- afisarea unui anunt 
care sa prevada 
posibilitatea cetatenilor 
de  a verifica inscrierile in 
listele electorale;  

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 



Masuri dispuse: 

-    

referitoare la 
domiciliu; 

 

judecatoria competenta 
tertorial; 

17. Salaj SPCLEP  

Hida 

Data controlului: 

09.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.11.2008 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

-nu au fost 
constatate 
nereguli; 

-nu a fost cazul; 

18. 

 

Salaj Primaria com. 
Zimbor 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 



-    

19. 

 

Salaj SPCLEP Zimbor -conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

20 Bihor Primaria com. 

Tinca 

Data controlului: 

16.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

28.10.2008 

Masuri dispuse 

- 

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; -- in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente exista 
70 persoane cu 
drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate si 70 
persoane fara date 
complete 
referitoare la 
adresa de 
domiciliu; 

-transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 
tertorial; 

- comunicarea 
actualizarilor listelor 
electorale 
complementare catre 
judecatorie; 

21 Bihor Primaria com. 

Nojorid 

Data controlului: 

16.05.2012 

Data ultimului 

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - in cuprinsul 
listelor exista doua 
persoane care nu 
pot fi radiate 
datorita lipsei 
actului in baza 
caruia sa poata fi 
efectuata radierea; 

- transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare catre 
judecatoria competenta; 

-transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 



control efectuat: 

28.10.2008 

Masuri dispuse 

- 

-in cuprinsul listelor 
electorale 
permanente exista 
15 persoane cu 
drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate si 15 
persoane fara date 
complete 
referitoare la 
adresa de 
domiciliu; 

permanente si in listele 
complementare la 
judecatoria competenta 

tertorial; 

 

22 Bihor Primaria com. 

Toboliu 

Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 

Masuri dispuse 

- 

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; - in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente exista 
doua persoane fara 
date complete 
referitoare la 
domiciliu si trei 
persoane fara tip, 
serie si nr. act 
identitate; 

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 
tertorial; 

- semnarea listelor 
electorale 
complementare de catre 
primar; 

23 Bihor Primaria com. - conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 

Reprogramare control 



Draganesti 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

24 Bihor Primăria com. 

Drăgeşti 

Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.06.2008 

Masuri dispuse 

- 

conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; -in cuprinsul listelor 
electorale 
permanente exista 
10 persoane cu 
drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate si 5 
persoane fara date 
complete 
referitoare la 
adresa de 
domiciliu; 

 

-comunicarea unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare catre 
judecatoria competenta 
teritorial;  

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 
teritorial; 

25 Bihor Primăria com. conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 

Reprogramare control 



Spinuş 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

26 Bihor Primaria com. 

Tileaga 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

27 Bihor Primaria com. 

Sintandrei 

conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; - in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente exista 
14 persoane cu 

-transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare catre 



Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

16.10.2008 

Masuri dispuse 

- 

drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate si 1o 
persoana fara date 
complete 
referitoare la 
adresa de 
domiciliu; 

 

judecatoria competenta 
teritorial;  

-transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 
tertorial; 

28 Bihor Primăria com. 

Oşorhei 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

29 Sălaj Primaria mun. 
Zalau 

Data controlului: 

conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 

Reprogramare control 



- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

electorale; 

30 Sălaj SPCLEP 

Zalau 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

Controlul nu s-a 
efectuat  din cauza 
îndeplinirii unor 
activităţi specifice 
perioadei 
electorale; 

Reprogramare control 

 

Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii: 

 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 



31. Bihor SPCLEP  

Tinca 

Data controlului: 

16.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-- 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

 

-nu au fost 
inregistrate 
nereguli; 

 

Nu a fost cazul 

32. Bihor Instituţia Prefectului 

Jud. Bihor 

Data controlului: 

14.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

- informarea prefectului nou numit în funcţie asupra rolului şi atribuţiilor 
Autorităţii Electorale Permanente în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, a 
activităţilor specifice desfăşurate până în prezent şi cele pe care urmează să le 
desfăşurăm;  

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

- Nu a fost cazul 

33. Bihor B.E.J. - obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale;  

 - nu au fost 
constatate 

- Nu a fost cazul 



Bihor 

Data controlului: 

15.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

nereguli; 

34. Bihor B.E.C. 

Sintandrei 

Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

- obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale; 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

- Nu a fost cazul 

35. Bihor B.E.C. 

Drăgeşti 

- obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale; 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

- Nu a fost cazul 



Data controlului: 

17.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

36. Bihor B.E.C.  

Tinca 

Data controlului: 

16.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

- obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale; 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

Nu a fost cazul 

37. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com. Zagra 

Data controlului: 

29.05.2012 

Data ultimului 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; 

 

- in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente exista 
o persoana cu 
drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 

-transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la 
judecatoria competenta 



control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

- 

seria si numarul 
actului de 
identitate si 97 
persoane fara 
date complete 
refritoare la 
adresa de 
domiciliu; 

teritorial; 

 

38. Bistrita 
Nasaud 

Primaria  

com. Şieu Măgheruş 

Data controlului: 

29.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.06.2008 

Masuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - in cuprinsul 
listelor electorale 
permanente exista 
5 persoane cu 
drept de vot fara a 
avea inscris tipul, 
seria si numarul 
actului de 
identitate si 47 
persoane fara 
adresa de 
domiciliu; 

-actualizarea dispozitiei 
privind desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea in cuprinsul 
LEP ŞI LEC; 

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
LEP  la judecatoria 
competenta teritorial; 

-transmiterea unui 
exemplar al LEC catre 
judecatoria competenta 
teritorial; 

39. Satu Mare Institutia Prefectului 

Jud.  

Satu Mare 

Data controlului: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 32; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

Nu a fost cazul 



21.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

40. Salaj Institutia Prefectului 

Jud.  

Salaj 

Data controlului: 

25.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 32; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli; 

Nu a fost cazul 

41. Salaj B.E.J. 

Salaj 

Data controlului: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

- Nu a fost cazul 



25.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

42. Satu Mare B.E.C. 

Socond 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 

43. Satu Mare B.E.C. 

Livada 

Data controlului: 

23.05.2012 

Data ultimului 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 



control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

44. Satu Mare B.E.C. 

Racşa 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 

45. Satu Mare B.E.C. 

Ardud 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 



- 

Masuri dispuse: 

-    

46. Maramures Institutia Prefectului 

Jud. Maramures 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 32; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 

47. Maramureş  B.E.J. 

Maramureş 

Data controlului: 

24.05.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 33; 

 

- nu au fost 
constatate 
nereguli 

Nu a fost cazul 



Masuri dispuse: 

-    

 

 

 

 


