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Filiala VEST  
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Hunedoara Primăria comunei  
Turdaş 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          08/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
29/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- să se facă anunţ public 
de consultare a listelor 
electorale permanente. 
 

-   autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de modificare 
în listele electorale permanente; 
-  existenţa exemplarului original al 
listelor electorale permanente şi al 
listelor electorale complementare; 
-  modul de întocmire a listelor 
electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare; 
-  dovada predării unui exemplar al 
listelor electorale permanente la 
judecătoria arondată; 
-  actualizarea listelor electorale 
permanente şi a listelor electorale 
complementare, în baza 
comunicărilor primite; 
-  comunicarea către judecătoria 
competentă teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la 
primărie; 
-  semnarea listelor electorale 
permanente şi complementare de 
către persoanele abilitate; 
-  modul de păstrare a registrelor cu 
listele electorale permanente şi 
complementare; 
-  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 

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; 
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permanente; 
-  respectarea protecţiei datelor cu 
caracter personal cuprinse în listele 
electorale; 
-  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 organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
-  modul de eliberare a cărţilor de 
alegător; 
-   realizarea din timp a dotărilor 
specifice secţiilor de votare, 
existenţa materialelor de logistică 
electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare, modul de 
confecţionare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea 
integrităţii acestora; 
-  respectarea criteriilor de delimitare 

a secţiilor de votare, de arondare a 
alegătorilor la secţiile de votare şi a 

altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, conform 
prevederilor legislaţiei electorale. 

2. Hunedoara    Primăria comunei  
Densuş 

 
DATA  

- modul de respectare, de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale a deciziilor şi hotărârilor 
birourilor electorale, a instrucţiunilor 

- listele electorale complemenatre 
nu sunt semnate de către primarul 
comunei; 
- 2 persoane decedate şi radiate din 

- semnarea listele electorale 
complemenatre de către 
primarul comunei; 
- comunicarea de îndată 
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CONTROLULUI 
          08/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
11/04/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

-comunicarea 
judecătoriei arondate a 
celor 4 persoane 
decedate şi radiate din 
listele electorale 
permanente existente la 
primărie care au fost 
omise din comunicările 
transmise; 
- confecţionarea de urne 
speciale, noi. 

şi hotărârii Autorităţii Electorale 
Permanente; 
- modul în care autorităţile 
administraţiei publice locale 
îndeplinesc atribuţiile ce le revin 
potivit actelor normative în materie 
electorală; 
- modul de întocmire  a listelor 
electorale permanente şi 
complementare, utilizate la alegerile 
locale parţiale pentru primarul 
comunei Densuş, judeţul Hunedoara, 
din data de 26 mai 2013; 
- modul de păstrare a listelor 
electorale şi a modul de actualizare a 
acestora; 
- autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de modificare 
în listele electorale permanente; 
- semnarea listelor electorale 
permanente şi complementare de 
către persoanele abilitate; 
- predarea unui exemplar al listelor 
electorale permanente la judecătoria 
arondată; 
- respectarea de către primar a 
obligaţiei de a pune la dispoziția 
alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente și soluționarea 
întâmpinărilor privind omisiunile, 
înscrierile greșite sau erorile din 
listele electorale permanente; 
- modul de întocmire şi actualizare 
de către primar şi şefii celorlalte 
instituţii implicate în actualizarea la 
termenul stabilit de lege al listelor 
electorale; 
- modul de păstrare şi de gestionare a 

listele electorale permanente 
existente la primărie, în luna mai 
2013, nu au fost comunicate 
judecătoriei arondate; 

către Judecătoria Haţeg a 
radierii celor 2 persone 
decedate în luna mai 2013, 
din listele electorale 
permanente existente la 
primărie. 
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logisticii electorale folosite la 
consultările electorale anterioare şi 
stadiul procurării logisticii electorale 
necesare pentru desfăşurarea 
alegerilor; 
- modul în care structurile teritoriale 
ale CNEADEP au sprijinit primarii 
în delimitarea secţiilor de votare; 
- modul în care structurile teritoriale 
ale CNEADEP, primarii, secretarii 
localităţilor au asigurat datele şi 
informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea de către prefecţi a 
obligaţiilor privind numerotarea  şi 
aducerea la cunoştinţă publică  a 
delimitării şi numerotării secţiilor de 
votare; 
- gradul de respectare a termenelor 
prevăzute de calendarul electoral. 

3. Timiş       Primăria comunei    
               Bara 

 
DATA  

CONTROLULUI 
           09/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
16/11/2011 

 
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. 
 

4.      Timiş Primăria comunei  
Bethausen 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- nu s-au găsit la data controlului, 
listele electorale permanente editate 

- remedierea celor constatate 
în termen de 5 zile; 
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DATA  

CONTROLULUI 
09/05/2013 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
16/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

 - confecţionarea de 
urne speciale, noi. 

 
 
 

 
 
 

 

pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului din data 
de 09.12.2012; 
- lista electorală complementară nu 
a fost semnată de către primarul 
comunei; 
- modificările au fost operate în 
listele electorale permanente 
primite pentru referendumul 
naţional din data de 29.07.2012 
pentru demiterea Preşedintelui 
României; 
- nu există urne speciale. 

- s-a dispus recontrol. 
- confecţionarea a 6 urne 
speciale pentru consultările 
electorale viitoare, având în 
vedere faptul că acestea nu 
există, conform 
dimensiunilor şi din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorităţii 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
- modificările operate în 
listele electorale permanente 
existente la primărie să se 
comunice lunar judecătoriei 
arondate, de regulă până în 
data de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă. 

5. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Socol 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 14/05/2013 

 
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. 
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EFECTUAT 
11/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- confecţionarea de urne 
speciale noi. 

6. Caraş-
Severin 

      Primăria comunei  
Pojejena 

 
DATA  

CONTROLULUI 
14/05/2013 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
13/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-comunicarea 
judecătoriei arondate a 
celor 2 persoane 
decedate şi radiate din 
listele electorale 
permanente existente la 
primărie care au fost 
omise din comunicările 
transmise; 
 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2. 
 
 

- cabinele de vot sunt insuficiente şi 
nu există urne speciale. 

- confecţionarea a 3 cabine 
de vot noi, pentru Secţia de 
votare nr. 4 - cu sediul în 
Şcoala cu cls.1-8 Belobreşca 
şi a  5 urne mobile, noi, 
pentru alegerile locale 
parţiale pentru primarul 
comunei Pojejena din data 
de 26 mai 2013, până pe 
data de 22.05.2013, cu 
respectarea Hotărârii 
Autoritatăţii  Electorale 
Permanente nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
 

7.      Caraş-    
Severin 

       S.P.C.L.E.P.    
          Pojejena 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         14/05/2013 

-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, 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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 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; 
-evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele 
electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător şi a 
duplicatelor eliberate; 
-respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanentă; 
-informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

8. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Fîrliug 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          15/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
03/08/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

             -  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- nu există urne speciale; - s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
- confecţionarea a 6 urne 
speciale pentru consultările 
electorale viitoare, având în 
vedere faptul că acestea nu 
există, conform 
dimensiunilor şi din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorităţii 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
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îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului; 

9. Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Rusca Montană 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          15/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
07/12/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezilor 
de primire şi predare a 
listelor electorale 
permanente, precum şi a 
primirii listelor 
electorale 
complementare; 
-transcrierea 
modificările operate în 
exemplarul listei 
electorale permanente 
editat pentru alegerea 
membrilor din România 
în Parlamentul 
European din anul 
2009.  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

-persoana împuternicită să 
efectueze operaţiuni de  modificare 
în listele electorale permanente,  
este în concediu medical, 
- nu există urne mobile. 

- emiterea de către primarul 
comunei a unei noi 
dispoziţii prin care se 
împuterniceşte un angajat al 
primăriei să efectueze 
operaţiuni de modificare în 
listele electorale permanente 
existente la primărie şi 
transmiterea acesteia pe fax 
la sediul Autorităţii 
Electorale Permanente 
Filiala Vest. 
 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
- confecţionarea a 2 urne de 
vot mobile pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
prevederilor Hotărârii nr. 
4/2008 a Autorităţii 
Electorale Permanente, 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare; 
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10.      Caraş-
Severin 

Primăria oraşului  
Moldova Nouă 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          16/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
13/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-transmiterea 
judecătoriei arondate, a 
persoanelor decedate în 
alte localităţi şi care au 
domiciliu în oraşul 
Moldova Nouă, precum 
şi a persoanelor care şi-
au pierdut drepturile 
electorale prin sentinţe 
judecătoreşti definitive 
şi pierderi/renunţări de 
cetăţenie comunicate de 
la Ministerul Justiţiei; 
-comunicarea 
persoanelor decedate şi 
radiate din listele 
electorale permanente, 
existente la primărie, 
judecătoriei arondate; 
-comunicarea 
persoanellor decedate şi 
radiate din listele 
electorale permanente, 
existente la primărie, 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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pentru perioada 
20.11.2009-31.12.2009,  
judecătoriei arondate. 

11. Caraş-
Severin 

       S.P.C.L.E.P.    
     Moldova Nouă 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         16/05/2013 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

12. Caraş-
Severin 

    Primăria comunei  
Gîrnic 

 
DATA  

    CONTROLULUI  
 16/05/2013 

 
 DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
28/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
- confecţionarea de urne 
fixe şi mobile, noi; 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- urnele fixe şi  mobile sunt 
confecţionate din carton. 
 

- confecţionarea a 8 urne de 
vot fixe şi a 2 urne de vot 
mobile pentru consultările 
electorale viitoare, conform 
prevederilor Hotărârii nr. 
4/2008 a Autorităţii 
Electorale Permanente, 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

13. Arad Primăria comunei  
Bata 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  
          21/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

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. 
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21/04/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
    (la ultimul control) 

-semnarea listelor 
electorale 

complementare de către 
primarul comunei; 

-comunicarea 
judecătoriei arondate a 
modificările operate în 

listele electorale 
permanente existente la 

primărie pentru 
perioada octombrie-

noiembrie 2009 . 
14. Arad  Primăria comunei  

Ususău 
 

             DATA  
    CONTROLULUI  
          21/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
22/06/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
- găsirea listelor 
electorale permanente 
editate pentru alegerea 
Președintelui României 
din 2009 şi a  listelor 
electorale 
complementare 
actualizate în 2011;  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- a fost omisă o persoană a fi 
comunicată judecătoriei arondate. 

- comunicarea judecătoriei 
arondate a persoanei omise. 
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-transcrierea 
modificărilor operate în 
copiile de pe listele 
electorale permanente 
editate pentru alegerea 
Camerei Deputaţiloe  și 
a Senatului din 2008;  
-comunicarea 
modificărilor efectuate 
judecătoriei arondate. 

15. Caraş-
Severin 

     Primăria comunei  
Mehadia 

 
 DATA  

    CONTROLULUI  
 22/05/2013 

 
 DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
22/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
- efectuarea unui anunţ 
cu privire la 
posibilitatea cetăţenilor 
interesaşi de a consulta 
listele electorale 
permanente. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

16.        Caraş- 
Severin 

       Primăria comunei  
Cornereva 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  

 22/05/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- nu s-a  putut face dovada prin care 
s-a predat un exemplar al listelor 
electorale permanente la 
Judecătoria Caransebeş; 
- nu există procesul-verbal de 
primire  de la  Biroul pentru 
Imigrări Caraş-Severin, al listelor 

AVERTISMENT SCRIS 
PRIMARULUI! 
- remedierea celor constatate 
în termen de 5 zile; 
 - modificările operate în 
listele electorale permanente 
existente la primărie să se 
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 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
22/06/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
- transmiterea dovezilor 
de primire şi predare a 
listelor electorale 
permanente; 

electorale complementare; 
- nu există persoană împuternicită 
să actualizeze listelor electorale 
permanente, existente la primărie; 
- nu s-a putut face dovada 
comunicării modificărilor operate 
în lista electorală permanentă 
existentă la primărie, la judecătoria 
arondată, pentru perioada 
01.10.2012-22.05.2013,37 decedaţi; 
 

comunice lunar judecătoriei 
arondate, de regulă până în 
data de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

17.        Caraş-
Severin 

        S.P.C.L.E.P.    
        Cornereva 
      
            DATA  
    CONTROLULUI  
         22/05/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7. 

 Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
     
 

Nu este cazul. 

18. Caraş-   
Severin 

      Primăria comunei  
Pojejena 

 
23/05/2013 

 
  

Deplasare la Primăria comunei Pojejena 
din judeţul Caraş-Severin pentru 
acordarea de sprijin la instruirea 
preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de 
votare pentru alegerile locale parţiale 
pentru funcţia de primar din data de 
26.05.2013. 

  

19. Caraş-       
Severin 

     Primăria comunei  
Glimboca 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  

 24/05/2013 
 

 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
07/12/2011 

 

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. 
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MĂSURI DISPUSE 
    (la ultimul control 
- efectuarea unui anunţ 
privind posibilitatea 
consultării listelor 
electorale permanente 
de către cetăţenii 
comunei. 

20. Hunedoara Primăria comunei 
Densuş 

 
24/05/2013 

Deplasare la Primăria comunei Densuş 
din judeţul Hunedoara pentru acordarea 
de sprijin la instruirea preşedinţilor şi 
locţiitorilor secţiilor de votare pentru 
alegerile locale parţiale pentru funcţia de 
primar din data de 26.05.2013. 

  

21.     Hunedoara Primăria municipiului 
Lupeni 

             
 

DATA  
CONTROLULUI 

 28/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
23/03/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- tranmiterea dovezii de 
de primire, a listelor 
electorale permanente; 
- pe viitor, persoanele  
cărora le-a fost interzis 
dreptul de a fi alese în 
funcţii publice, să nu 
mai fie  radiate eronat 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- un număr de 24 de persoane au 
fost radiate eronat din listele 
electorale permanente, fără ca 
acestora să le fie interzis dreptul de 
a vota, ci doar dreptul de a fi alese 
în funcţii publice. 
 

- pe viitor, persoanele  
cărora le-a fost interzis 
dreptul de a fi alese în 
funcţii publice, să nu mai fie  
radiate eronat din listele 
electorale permanente, 
existente la primărie,  fără 
să le fie interzis dreptul de a 
vota; 
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din listele electorale 
permanente, existente la 
primărie,  fără să le fie 
interzis dreptul de a 
vota; 

22. Hunedoara        S.P.C.L.E.P.    
           Lupeni 
      
            DATA  
    CONTROLULUI  
         28/05/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
     
 

Nu este cazul. 

23.   Hunedoara        Primăria oraşului 
Uricani 

 
DATA  

CONTROLULUI 
28/05/2013 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
15/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente existente la 
primărie în luna august 
2011. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- au fost radiate din listele 
electorale permanente, în mod 
eronat, 12 persoane care şi-au 
pierdut prin sentinţe penale numi 
dreptul de a fi alese; 
- nu au existat acţiuni de informare 
a alegătorilor cu privire la 
posibilitatea de consultare a listelor 
electorale de către alegători. 
 

- pe viitor, persoanele  
cărora le-a fost interzis 
dreptul de a fi alese în 
funcţii publice, să nu mai fie  
radiate eronat din listele 
electorale permanente, 
existente la primărie,  fără 
să le fie interzis dreptul de a 
vota; 
- efectuarea unui anunţ 
privind posibilitatea 
consultării listelor electorale 
permanente de către 
cetăţenii; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

24.     Hunedoara        S.P.C.L.E.P.    
           Uricani 
      
            DATA  
    CONTROLULUI  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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         28/05/2013 
 

25.  Timiş Primăria comunei  
 Margina 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
          29/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
13/12/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- urnele speciale sunt din carton. - confecţionarea a 5 urne de 
vot mobile pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
prevederilor Hotărârii nr. 
4/2008 a Autorităţii 
Electorale Permanente, 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

26. Timiş Primăria comunei  
 Pietroasa 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
          29/05/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
13/12/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

27. Timiş Primăria comunei  
               Curtea 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită votării pentru alegerea 

Reprogramare control. 
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             DATA  

CONTROLULUI 
          30/05/2013 
 

 
 

membrului titular şi a membrului 
supleant, în Comisia de Disciplină 
din cadrul Autorităţii Electorale 
Permanente.  

28. Timiş Primăria comunei  
             Tomeşti 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
          30/05/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită votării pentru alegerea 
membrului titular şi a membrului 
supleant, în Comisia de Disciplină 
din cadrul Autorităţii Electorale 
Permanente. 

Reprogramare control. 

                                                            


