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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Hunedoara Primăria comunei  

Buceş 

 

DATA  

CONTROLULUI 

             03/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 

30/03/2011 

 

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; 

- 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, pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în anul 2011; 

- respectarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă; 

- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în 

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.  



                 - 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. 

- modul de asigurare a condițiilor necesare pentru consultarea și verificarea de 
către cetățeni a înscrierii în listele electorale permanente. 

-  completarea listei prevăzute la art.24 alin.5 din Legea nr. 67/2004, cu alte 
persoane care se bucură de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac parte din nici 
un partid politic și au cel puțin studii medii, dintre care se vor desemna președinții 
birourilor electorale de circumscripție și locțiitorii acestora; 

-  delimitarea și numerotarea secțiilor de votare; aducerea la cunoștiință publică a 
delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a numărului circumscripției 
electorale; 

- comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numărului de alegători 
rezultat din listele electorale permanente și complementare; 

- asigurarea de către primari a sediilor și a condițiilor corespunzătoare pentru 
funcționarea birourilor electorale de circumscripție; 

- actualizarea listelor electorale complementare; 

-stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral; 

- întocmirea listei cu juriști și alte persoane propuse de primar care au de regulă, 
cel puțin studii medii și nu fac parte din nici un partid politic, dintre care vor fii 
desemnați președintele și locțiitorul acestuia. 



 

2. Hunedoara Primăria comunei 

Tomeşti 

          

           DATA                       
CONTROLULUI 

03/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

30/03/2011 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

 

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. 



- 

3. Hunedoara Judecătoria Brad 

 

 

DATA      
CONTROLULUI 

03/05/2012 

 

 

- 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; 

- respectarea hotărârilor și instrucțiunilor adoptate de Autoritatea Electorala 
Permanentă. 

- discuții de natură tehnică și organizatorică privind predarea spre topire a listelor 
electorale permanente și a celorlalte materiale utilizate în procesul elctoral; 

- informare asupra colaborării dintre judecătorie și celelalte instituții implicate în 
procesul electoral;  

- primariile 
localităţilor Baia de 
Criș, Blăjeni, Brad, 
Buceș, Bucureșci, 
Crișcior, Luncoiu 
de Jos, Ribița, 
Tomești, Vața de 
Jos, au predat un 
exemplar din 
listele electorale 
permanente, cu 
excepţia 
primăriilor Bulzeştii 
de Sus şi Vălişoara.  

- dintre cele 12  
primării arondate 
Judecătoriei Brad, 
următoarele nu au 

Nu este cazul. 



transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primărie:Blăjeni,Cri
şcior,Luncoiu de 
Jos, Bulzeştii de 
Sus şi Vălişoara. 

4. Hunedoara Primăria comunei  

Bucureşci 

 

DATA  

CONTROLULUI 

04/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

09/06/2010 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

                   - 

5. Hunedoara Primăria comunei  

Băiţa 

 

DATA  

CONTROLULUI 

04/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

09/06/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- Semnarea l.e.p. de 
către primarul 
comunei 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



6. Hunedoara Instituţia 
prefectului  

Jud.hunedoara 

 

DATA  

CONTROLULUI 

04/05/2012 

 

 

- organizarea activităților de instrire, organizate la nivelul județelor din raza de 
competență a filialei, aprefecților, afuncționarilor publici cu atribuții în materie 
electorală, aprimarilor și secretarilor administrativ teritoriale cu privire la sarcinile 
ce le revinîn vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor ; 

- Monitorizarea modului în care prefecții au: numerotat secțiile de votare, 
transmis la Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea și numerotarea fiecărei 
secții de votare, au adus la cunoștiință publică delimitarea și numerotarea secțiilor 
de votare în termenele prevăzute de lege; 

- monitorizarea modului în care prefecții și președinții tribunalelor comunică , 
potrivit solicitării AEP, informațiile cerute privind avizarea persoanelor care pot 
deveni președinți de secții de votare sau locțiitori ai acestora; 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

7. Arad Primăria comunei  

Grăniceri 

 

DATA  

CONTROLULUI 

08/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

22/02/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control 

                    - 

8. Arad Primăria  comunei 
Sintea Mare 

 

DATA  

CONTROLULUI 

08/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

11/08/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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. 



9. Arad Judecătoria 
Chişineu-Criş 

 

DATA 

CONTROLULUI 

08/05/2012 

 

     

Conform obiectivelor de la judecătorii. - primariile 
localităţilor 
Apateu,Şimand, 
Grăniceri, Sintea 
Mare, Zerind, 
Zărand, Olari, Pilu, 
Chişineu-Criş, 
Sântana, Mişca, 
Socodor, Sepreuş, 
au predat un 
exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 13 
primării arondate 
Judecătoriei 
Chişineu-Criş, 
următoarele nu au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primărie:Şimand şi 
Sintea Mare. 

 

Nu este cazul. 



10. Arad Primăria  comunei  

Şepreuş 

 

DATA 

CONTROLULUI 

09/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

11/08/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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. Arad Primăria  comunei  

Apateu 

 

DATA 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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. 



CONTROLULUI 

09/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

05/11/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

- 

12. Arad Primăria  comunei 

Beliu 

 

DATA 

CONTROLULUI 

09/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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. 



EFECTUAT 

09/04/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

-comunicarea 
modificărilor 
efectuate în l.e.p. 
existente la 
primărie. 

13. Arad Primăria  comunei 

Hăşmaş 

 

DATA 

CONTROLULUI 

10/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

08/04/2009 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.  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) 

-comunicarea 
modificărilor 

efectuate în l.e.p. 
existente la 

primărie. 

14. Arad Primăria  comunei 

Archiş 

 

DATA 

CONTROLULUI 

10/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

07/04/2009 

 

MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 

 

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. 



(la ultimul control) 

-comunicarea 
modificărilor 

efectuate în l.e.p. 
existente la 

primărie. 

15. Arad Judecătoria Ineu 

 

DATA  

CONTROLULUI 

10/05/2012 

 

 

Conform obiectivelor de la judecătorii. - primariile 
localităţilor Tauţ, 
Bârsa, Seleuş, 
Craiva,Hăşmaş, 
Pâncota, Archiş, 
Şilindia, Beliu, 
Cermei, Şicula, 
Bocsig, Cărand, 
Târnova, Ineu, au 
predat un 
exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 15 
primării arondate 
Judecătoriei Ineu, 
următoarele nu au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 

Nu este cazul. 



existent la 
primărie:Tauţ, 
Bârsa, Craiva şi 
Şicula. 

16.  Arad Primăria oraşului  

Pâncota 

 

DATA  

CONTROLULUI 

            15/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

01/06/2010 

 

MĂSURI DISPUSE 

(la ultimul control) 

-predarea la 
judecătoria 
arondată a unui 
exemplar din l.e.p. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



17. Arad  SPCLEP Pâncota 

 

DATA  

CONTROLULUI 

            15/05/2012 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

18. Arad Primăria comunei     

Târnova 

 

DATA  

CONTROLULUI 

15/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

           01/06/2010 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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; 

 



                 - 

19. Arad SPCLEP Târnova 

 

DATA  

CONTROLULUI 

 15/05/2012                  

 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

20. Arad Primăria comunei   

Şiria 

 

DATA  

CONTROLULUI 

16/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

          13/12/2010  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

21. Arad Primăria comunei   

Păuliş 

 

DATA  

CONTROLULUI 

16/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

          10/03/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



                  - 

22. Arad Primăria comunei  

 Vladimirescu 

 

DATA  

CONTROLULUI 

16/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            10/03/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

- comunicarea modificărilor 
operate în exemplarul 
existent la primărie a listelor 
electorale permanente, să se 
efectueze lunar, de regulă 
până în  data de 5 ale lunii, 
pentru luna precedentă; 



23. Arad SPCLEP 
Vladimirescu 

 

DATA  

CONTROLULUI 

            16/05/2012 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

24. Arad Primăria comunei  

 Livada 

 

DATA  

CONTROLULUI 

16/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            20/05/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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; 

- comunicarea modificărilor 
operate în exemplarul 
existent la primărie a listelor 
electorale permanente, să se 
efectueze lunar, de regulă 
până în  data de 5 ale lunii, 
pentru luna precedentă. 



                 - 

 

25. Arad Primăria comunei  

 Secusigiu 

 

DATA  

CONTROLULUI 

 17/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            26/08/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



26. Arad Primăria comunei  

Felnac 

 

DATA  

CONTROLULUI 

 17/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            26/08/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

27. Arad Primăria comunei  

 Şagu 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



DATA  

CONTROLULUI 

17/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            14/12/2009  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

28. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Berzasca 

 

DATA  

CONTROLULUI 

23/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            27/09/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

29. Caraş-
Severin 

SPCLEP Berzasca 

 

DATA  

CONTROLULUI 

            23/05/2012 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 

30. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Sicheviţa 

 

DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



CONTROLULUI 

23/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            27/09/2011  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

-transmiterea 
dovezilor de 
primire şi predare a 
l.e.p. 

31. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Gîrnic 

 

DATA  

CONTROLULUI 

22/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a 
putut fi efectuat 
datorită drumului 
inaccesibil. 

Reprogramare control. 



 

 

32. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Coronini 

 

DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            27/09/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



33. Caraş-
Severin 

Judecătoria 
Moldova Nouă 

 

 

DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la judecătorii. - primariile 
localităţilor 
Gîrnic,Socol,Coroni
ni, Berzasca, 
Naidăş,Pojejena, 
Moldova 
Nouă,Cărbunari şi 
Sicheviţa, au 
predat un 
exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 9 
primării arondate 
Judecătoriei 
Moldova Nouă, 
următoarele nu a 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la primăria 
Naidăş. 

Nu este cazul. 

34. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Grădinari 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

Nu este cazul. 



 

DATA  

CONTROLULUI 

25/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            07/02/2011  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

 

35. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  

 Forotic 

 

DATA  

CONTROLULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



25/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

            07/02/2011  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

                 - 

 

36. Caraş-
Severin 

Judecătoria Oraviţa 

 

 

DATA  

CONTROLULUI 

25/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la judecătorii. - primariile 
localităţilor 
Vărădia, 
Răcăşdia,Lăpuşnicu 
Mare, 
Berlişte,Bănia,Dalb
oşeţ,Bozovici,Eftim
ie Murgu, 
Prigor,Lăpuşnicel,G
oruia,Grădinari,Cicl
ova 
Română,,Vrani,Sas
ca 
Montană,Oraviţa,C

Nu este cazul. 



iuchici,Şopotu Nou, 
Ticvaniu 
Mare,Forotic,Anina 
şi Ciudnoviţa, au 
predat un 
exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 22 
primării arondate 
Judecătoriei 
Oraviţa, 
următoarele nu au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primăriile: 
Lăpuşnicel,Ciuchici 
şi Şopotu Nou. 

37. Hunedoara Primăria comunei 
Sarmisegetuza 

 

DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a 
putut fi efectuat 
datorită altor 
activităţii, 
desfăşurate la 
nivelul Filialei Vest. 

REPROGRAMARE CONTROL! 



CONTROLULUI 

25/05/2012 

38. Hunedoara Primăria comunei  

 Toteşti 

 

DATA  

CONTROLULUI 

28/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

         09/11/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

-predarea unui 
exemplar al l.e.p. la 
judecătoria 
arondată;  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

- comunicarea modificărilor 
operate în exemplarul 
existent la primărie a listelor 
electorale permanente, să se 
efectueze lunar, de regulă 
până în  data de 5 ale lunii, 
pentru luna precedentă. 



- semnarea l.e.p. de 
primarul comunei. 

39. Hunedoara Primăria comunei  

Ghelari 

 

DATA  

CONTROLULUI 

28/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

         23/06/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul contro) 

AMENDĂ! 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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; 

 



40. Hunedoara Judecătoria Haţeg 

 

            DATA  

CONTROLULUI 

28/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la judecătorii. - primariile 
localităţilor, 
Baru,Răchitova,Sîn
tămăria-
Orlea,Sarmisegetuz
a,Băniţa,General 
Berthelot,Pui,Sălaş
u de 
Sus,Haţeg,Bretea 
Română,Boşorod,D
ensuş,Toteşti,Rîu 
de Mori au predat 
un exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 14 
primării arondate 
Judecătoriei Haţeg, 
următoarele nu au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primăriile: 
Băniţa,Bretea 
Română,Densuş,G
eneral Berthelot, 

Nu este cazul. 



Pui şi Răchitova. 

41. Hunedoara Primăria comunei  

Bunila 

 

DATA  

CONTROLULUI 

28/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

         28/10/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. -l.e.p. nu au fost 
semnate de 
primarul comunei; 

- o persoană 
decedată şi radiată 
din l.e.p., nu a fost 
comunicată 
judecătoriei 
arondate. 

- remedierea celor 
constatate în termen de 5 
zile, de la data controlului; 

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

 



42. Hunedoara Primăria comunei 

Topliţa 

 

DATA  

CONTROLULUI 

30/05/2012 

 Controlul nu a 
putut fi efectuat 
datorită altor 
activităţii, 
desfăşurate la 
nivelul Filialei Vest. 

REPROGRAMARE CONTROL! 

43. Hunedoara Primăria comunei  

Lunca Cernii de Jos 

 

DATA  

CONTROLULUI 

30/05/2012 

 Controlul nu a 
putut fi efectuat 
datorită altor 
activităţii, 
desfăşurate la 
nivelul Filialei Vest. 

REPROGRAMARE CONTROL! 

44. Hunedoara Primăria comunei 

Lelese 

 

DATA  

CONTROLULUI 

30/05/2012 

 Controlul nu a 
putut fi efectuat 
datorită altor 
activităţii, 
desfăşurate la 
nivelul Filialei Vest. 

REPROGRAMARE CONTROL! 



45. Hunedoara Primăria 
municipiului 

Orăştie 

 

DATA  

CONTROLULUI 

29/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

         03/12/2010  

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

 

 

  

Nu este cazul. 

46. Hunedoara SPCLEP Orăştie  

 

DATA  

CONTROLULUI 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

 

Nu este cazul. 



29/05/2012 

 

 

alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

 

47. Hunedoara Judecătoria Orăştie 

 

DATA  

CONTROLULUI 

29/05/2012 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute la judecătorii. - primariile 
localităţilor 
Turdaş,Mărtineşti, 
Beriu,Romos,Balşa,
Orăştioara de 
Sus,Orăştie şi 
Geoagiu au predat 
un exemplar din 
listele electorale 
permanente;  

- dintre cele 8 
primării arondate 
Judecătoriei 
Orăştie, 
următoarele  au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primăriile: 
Orăştie,Beriu şi 

Nu este cazul. 



Turdaş. 

 

 

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

 

1.    Timiş Primăriacomunei  

Săcălaz 

 

DATA  

CONTROLULUI 

15/05/2012 

 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

        07/11/2011  

 

MĂSURI DISPUSE  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 



(la ultimul control) 

- 

2.     Arad Primăria comunei  

Macea 

 

DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        17/11/2010  

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 

3.    Arad Primăria oraşului  

Curtici 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 



DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        16/11/2010  

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

4.     Arad SPCLEP Curtici 

 

DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

 

 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 

5.       Arad Primăria oraşului  Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 

Nu este cazul. 



Sântana 

 

DATA  

CONTROLULUI 

24/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        19/05/2010  

 

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

-transmiterea 
dovezii de primire a 
l.e.p.  

control. 

 

6.    Arad SPCLEP Sântana 

 

DATA  

CONTROLULUI 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de 
alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 

Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 



24/05/2012 

 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale. 

7.     Arad Primăria comunei  

Semlac 

 

DATA  

CONTROLULUI 

23/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        20/04/2010  

 

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

AMENDĂ! 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 

8.     Arad Primăria comunei  

Şeitin 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

Nu este cazul. 



 

DATA  

CONTROLULUI 

23/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        20/04/2010  

 

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

AMENDĂ! 

 

9.   Arad Primăria oraşului  

Nădlac 

 

DATA  

CONTROLULUI 

22/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 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; 

 



      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        18/05/2010  

 

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

10.      Arad SPCLEP Nădlac 

 

DATA  

CONTROLULUI 

22/05/2012 

 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 

- 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. 

Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 

11.    Arad Primăria comunei 

Peregu Mare 

 

DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele de 
control. 

 

Nu este cazul. 



CONTROLULUI 

22/05/2012 

      

    DATA ULTIMULUI   
CONTROL 
EFECTUAT 

        18/05/2010  

 

    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 

12.     Arad Judecătoria Arad 

 

DATA  

CONTROLULUI 

23/05/2012 

 

 

Conform obiectivelor prevăzute de la judecătorii. - primariile 
localităţilor Arad, 
Curtici, Dorobanţi, 
Fântânele, Felnac, 
Frumuşeni, 
Iratoşu,Livada, 
Macea, Nădlac, 
Pecica, Peregu 
Mare, Secusigiu, 
Semlac, Sofronea, 
Şagu, Şeitin,Şiria, 
Vladimirescu şi  
Zimandu Nou, au 
predat un exemplar 

Nu este cazul. 



din listele 
electorale 
permanente, cu 
excepţia primăriilor 
Vinga şi Zădăreni;  

- dintre cele 22 
primării arondate 
Judecătoriei 
Orăştie, 
următoarele  nu au 
transmis 
comunicările cu 
modificările 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la 
primăriile: Arad, 
Livada, Zimandu 
Nou,Peregu Mare, 
Dorobanţi, Iratoşu, 
Fântânele, 
Frumuşeni, Macea, 
Sofronea, Zădăreni 
şi Vinga. 

 

 


