
1 
 

Filiala Sud - Est      
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  

Vrancea 

Judecătoria Focşani 
 

Data controlului: 
13.03.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
06.07.2010 

 
RECOMANDĂRI 

DISPUSE: 
1.Verificarea semnării 
listelor electorale de 
către persoanelor 
abilitate, la primirea 
acestora. 
2. Predarea spre topire 
operatorilor 
economici specializaţi 
a altor exemplare ale 
listelor electorale 
permanente aflate la 
judecătorii, conform 
disp. art. 302 alin. (5) 
din Legea nr. 
370/2004 

 existenţa unui exemplar original al 
listelor electorale permanente ce cuprind 
alegătorii din unităţile administrativ – 
teritoriale arondate judecătoriei; 
 condiţiile de păstrare ale listelor 

electorale permanente; 
 comunicarea către primari a 

persoanelor care şi-au pierdut drepturile 
electorale; 
 existenţa comunicărilor transmise de 

primari privind modificările operate în 
listele electorale; 
 discuţii de natură tehnică şi 

organizatorică privind predarea spre topire 
a listelor electorale şi a celorlalte materiale 
utilizate în procesul electoral; 
 informare asupra colaborării dintre  
judecătorie şi celelalte instituţii implicate în 
procesul electoral. 

Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea altor  activităţi 
specifice la nivelul Filialei  

Reprogramare control. 

2. 

Buzău 

Judecătoria Buzău 
 

Data controlului: 
14.03.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
03.08.2010 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea altor  activităţi 
specifice la nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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RECOMANDĂRI 

DISPUSE: 
1.Verificarea semnării 
listelor electorale de 
către persoanelor 
abilitate, la primirea 
acestora. 
2. Predarea spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi a altor 
exemplare ale listelor 
electorale permanente 
aflate la judecătorii, 
conform disp. art. 302 
alin. (5) din Legea nr. 
370/2004 

 
3. 

Buzău 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

 
Data controlului: 

19.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

11.03.2009 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1 Listele electorale 
vor fi actualizate 
permanent de 
persoana desemnată 
prin dispoziţia 
primarului. 
2. Modificările 
operate în exemplarul 

 verificarea existenţei exemplarului 
original al listei electorale permanente, al 
listei electorale complementare şi al listei 
electorale speciale; 
 verificarea dovezii prin care un 

exemplar al listei electorale permanente şi 
al listei speciale s-a predat la judecătoria 
competentă teritorial; 
  verificarea modului de păstrare a 

registrelor cuprinzând listele electorale; 
 verificarea modului de întocmire a listei 

electorale permanente, a listei electorale 
complementare şi a listei electorale 
speciale; 
 verificarea semnării listei electorale 

permanente, a listei electorale 
complementare şi a listei electorale speciale 
de către persoanele abilitate; 
 verificarea actualizării listelor electorale 

Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea activităţilor de 
îndrumare şi control la 
Primăria mun. Galaţi şi 
SPCLEP Galaţi 

Reprogramare control. 
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listei electorale 
permanente existent la 
primărie se vor 
comunica către 
Judecătoria 
Pătârlagele. 
3.Pentru alegerile 
europarlamentare, 
secţiile de votare vor 
fi organizate cu 
respectarea disp. art. 
15 alin. (1) din Legea 
nr. 33/2007 cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
  verificarea modului de respectare a 

prevederilor legale privind autorizarea 
persoanei care efectuează operaţiuni de 
modificare în listele electorale permanente; 
  verificarea efectuării de comunicări 

către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în 
exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 
  respectarea de către primar a obligaţiei 

de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale, precum şi a 
modului de soluţionare a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile greşite sau 
erorile din listele electorale; modul de 
respectare a protecţiei datelor cu caracter 
personal; 
 verificarea modului de respectare a 

protecţiei datelor cu caracter personal 
cuprinse în listele electorale; 
 acordarea de îndrumare privind 

modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente; 
  verificarea logisticii electorale utilizate 

la consultările electorale anterioare şi 
realizarea din timp a dotărilor specifice 
secţiilor de votare; 
 obţinerea de informaţii privind 

integritatea şi modul de confecţionare a 
materialelor de logistică electorală; 
  obţinerea de informaţii cu privire la 

principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
 obţinerea de informaţii privind modul 
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de eliberare a cărţilor de alegător. 
4. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. 
Pătârlagele 

 
Data controlului: 

19.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

11.03.2009 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 
 

 informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
permanente; 
 verificarea efectuării de comunicări 

către primari privind persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani, care şi-au 
schimbat domiciliul sau care au decedat;  
 evidenţa comunicărilor privind 

persoanele cuprinse în listele electorale; 
 obţinerea de informaţii în legătură cu 

întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător 
în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
 informare privind problemele de natură 

tehnică  şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea activităţilor de 
îndrumare şi control la 
Primăria mun. Galaţi şi 
SPCLEP Galaţi 

Reprogramare control. 

5. 

Galaţi 

Primăria comunei 
Braniştea  

 
Data controlului: 

21.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Listele electorale 
permanente vor fi 
păstrate în registre cu 
file detaşabile. 
2.Decesele înregistrate 
în perioada aprilie – 
mai 2008 vor fi 
operate în listele 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea activităţilor de 
îndrumare şi control la 
Primăria mun. Brăila şi 
SPCLEP Brăila  

Reprogramare control. 
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electorale permanente. 
3.Modificările operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
vor fi comunicate 
Judecătoriei Galaţi. 

 
6. 

Vrancea 

Primăria oraşului 
Adjud 

 
Data controlului: 

26.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

28.05.2008 
 

RECOMANDĂRI 
DISPUSE: 
1.Semnarea listei 
electorale permanente 
şi a copiilor de pe 
listele electorale 
complementare de 
către primar. 
2.Efectuarea de 
operări în listele 
electorale de către 
persoana desemnată 
prin dispoziţie. 
3.Afişarea la sediul 
Primăriei a câte un 
buletin de vot din 
fiecare categorie, vizat 
şi anulat de 
preşedintele B.E.C. 
4.Comunicarea către 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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B.E.C. Adjud a 
numărului definitiv de 
alegători rezultat din 
copiile de pe listele 
electorale permanente 
şi complementare. 

 
7. 

Vrancea 

S.P.C.L.E.P. Adjud  
 

Data controlului: 
26.03.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
28.05.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 4 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

8. 

Galaţi  

Primăria comunei 
Şendreni 

 
Data controlului: 

27.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 3 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

9. 

Brăila 

Primăria comunei 
Chişcani 

 
Data controlului: 

28.03.2013 
  

Conform obiectivelor de la pct. 3 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- desfăşurarea altor  activităţi 
specifice la nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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Data ultimului control 
efectuat: 

15.07.2010 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Efectuarea de 
operări în listele 
electorale permanente, 
de către persoana 
autorizată, în baza 
comunicărilor primite. 
2.Comunicarea către 
judecătoria 
competentă teritorial a 
modificărilor operate 
în exemplarul original 
al listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 
 

 
 
 
În plus au fost efectuate următoarele acţiuni de îndrumare electorală şi control: 
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  

Galaţi 

Primăria municipiului 
Galaţi 

 
Data controlului: 

19.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

17.05.2013 
 

 Verificarea existenţei exemplarului 
original al listelor electorale; 

 Verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale; 

 Verificarea modului de întocmire a 
listelor electorale permanente, a listei 
electorale complementare şi a listei 
electorale speciale; 

 Verificarea semnării listei electorale 
permanente, a listei electorale 

Actualizarea listelor electorale 
permanente se efectuează 
numai în perioada electorală; 
din listele electorale 
permanente nu sunt radiate 651 
persoane decedate în perioada 
decembrie 2012 – martie 2013. 
În listele electorale permanente 
sunt înscrişi 555 alegători fără 
menţiuni privind seria şi 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente, 
efectuarea la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 şi art. 73 
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MĂSURI DISPUSE: 
1.Organizarea 
alegerilor locale 
conform disp. Legii 
nr. 67/2004 şi a HG 
nr. 141/2012 
2. Orice modificare 
intervenită în lista 
electorală permanentă, 
după trimiterea 
copiilor la birourile 
electorale ale secţiilor 
de votare, va fi 
comunicată în termen 
de cel mult 24 ore, în 
temeiul disp. Art. 16 
alin. (8) din Legea nr. 
67/2004. 
3. Efectuarea la 
termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege, 
operarea lor în listele 
electorale permanente 
şi complemenare, 
comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primărie.   
 

complementare şi a listei electorale 
speciale de către persoanele abilitate; 

 Verificarea actualizării listelor 
electorale de către persoanele abilitate, 
în baza comunicărilor primite; 

 Autorizarea persoanei care efectuează 
operaţiuni de modificare în listele 
electorale permanente; 

 Verificarea efectuării de comunicări 
către judecătoria competentă teritorial 
cu privire la modificările operate în 
exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 

 Respectarea de către primar a obligaţiei 
de a pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale, precum 
şi a modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, 
înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale; modul de respectare a 
protecţiei datelor cu caracter personal; 

 Verificarea modului de respectare a 
protecţiei datelor cu caracter personal 
cuprinse în listele electorale; 

 Verificarea logisticii electorale utilizate 
la consultările electorale anterioare şi 
realizarea din timp a dotărilor specifice 
secţiilor de votare; 

 Obţinerea de informaţii privind 
integritatea şi modul de confecţionare a 
materialelor de logistică electorală; 

 Obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

numărul actului de identitate şi 
44 alegători fără date privind 
adresa de domiciliu.  

alin. (2) din Legea nr. 
35/2008. 
2. Comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primărie, în 
conformitate cu disp. 
art. 26 alin. (9) 
raportat la disp. art. 50 
alin. (1) lit. a4) din 
Legea nr. 35/2008. 
3. Efectuarea de 
operări în listele 
electorale permanente 
de către persoanele 
autorizate prin 
dispoziţia primarului, 
conform disp. art. 50 
alin. (1) lit. a3)  din 
Legea nr. 35/2008. 
4. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

2. Galaţi S.P.C.L.E.P. Galaţi 
 

 Verificarea efectuării de comunicări 
către primari privind persoanele care au 

Există 1028 cărţi de alegător 
rămase nedistribuite, din care 
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Data controlului: 
19.03.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
17.05.2013 

 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

împlinit vârsta de 18 ani, care şi-au 
schimbat domiciliul sau care au decedat; 

 Evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele electorale; 

 Obţinerea de informaţii în legătură cu 
întocmirea şi eliberarea cărţilor de 
alegător în concordanţă cu listele 
electorale permanente; 

 

337 pentru mun. Galaţi şi 691 
pentru comunele arondate. 
Cărţi de alegător nu se mai 
tipăresc din cauza lipsei 
materialelor necesare. 

3. 

Buzău 

Primăria municipiului 
Buzău 

 
Data controlului: 

20.03.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

15.05.2013 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Efectuarea la termen 
a comunicărilor 
prevăzute de lege, 
operarea lor în listele 
electorale permanente  

Conform obiectivelor de la pct. 1 Un număr de 141 alegători 
sunt înscrişi în listele 
electorale permanente fără 
serie şi număr act de identitate. 
Efectuarea parţială a 
comunicărilor prevăzute de 
lege (până la data de 
01.03.2013) şi operarea lor în 
exemplarul original al listelor 
electorale permanente existent 
la primărie. 

 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente, 
efectuarea la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 şi art. 73 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008. 
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
serie şi număr act de 
identitate. 
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4. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. Buzău 
 

Data controlului: 
20.03.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
15.05.2012 

 
MĂSURI DISPUSE 

1. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor fără acte 
de identitate, înscrise 
în listele electorale. 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Cărţi de alegător nu se mai 
tipăresc din cauza lipsei 
materialelor necesare. 

 

3. 

Brăila 

Primăria municipiului 
Brăila 

 
Data controlului: 

21.03.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

09.05.2012 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Organizarea 
alegerilor locale 
conform disp. Legii 
nr. 67/2004 şi a HG 
nr. 141/2012 
2. Orice modificare 
intervenită în lista 
electorală permanentă, 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Un număr de 257 alegători 
sunt înscrişi în listele 
electorale permanente fără 
serie şi număr act de identitate. 
Nu se fac operaţiuni de 
adăugare în listele electorale 
permanente. Nu se efectuează 
actualizarea listelor electorale 
cu persoanele care îşi schimbă 
domiciliul în cadrul aceleaşi 
localităţi (de la o adresă la altă 
adresă, pe raza mun. Brăila). 
Nu a fost preluată de la Biroul 
judeţean pentru Imigrări Brăila 
lista electorală complementară  
actualizată până la data de 1 
martie. 
 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente, 
efectuarea la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 şi art. 73 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008. 
2. Actualizarea listei 
electorale 
complementare anual, 
până la data de 1 
martie, conform 
dispoziţiilor art. 221 
alin. (4) din Legea nr. 
67/2004 cu 
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după trimiterea 
copiilor la birourile 
electorale ale secţiilor 
de votare, va fi 
comunicată în termen 
de cel mult 24 ore, în 
temeiul disp. Art. 16 
alin. (8) din Legea nr. 
67/2004. 
3. Efectuarea la 
termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege, 
operarea lor în listele 
electorale permanente. 
4.Comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primărie. 

modificările şi 
completările 
ulterioare. 

 

Brăila 

S.P.C.L.E.P. Brăila 
 

Data controlului: 
21.03.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
09.05.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Există 4665 cărţi de alegător 
rămase nedistribuite pentru 
persoanele care au împlinit 18 
ani şi 3044 cărţi de alegător 
nedistribuite, în cazul celor 
care nu s-au tipărit o dată cu 
cartea de identitate. 
Cărţi de alegător nu se mai 
tipăresc din cauza lipsei 
materialelor necesare. 

 

 


