
Filiala Centru 

Nr. 
Crt
. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumar
e 

Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Berghin 

03.02.2015 O1 verificarea modului de 
păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale; 
O2 verificarea tipăririi listelor 
electorale permanente; 
O3 verificarea semnării 
listelor electorale 
permanente de către 
persoanele abilitate; 
O4 verificarea operării 
actualizărilor în Registrul 
electoral 
O4 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; 
O5 verificarea respectării 
criteriilor privind delimitarea 
secţiilor de votare, conform 
prevederilor legislaţiei 
electorale (Legii nr. 35/2008, 
cu modificările şi 
completările ulterioare) 
O6 verificarea modului de 
păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE 
Se constată REALIZAREA 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

- 



electorală; obţinerea de 
informaţii privind 
integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor 
de logistică electorală (urne, 
cabine de vot etc.); 
O7 respectarea hotărârilor 
adoptate de A.E.P. ; 
O8 obţinerea de informaţii 
cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale 
anterioare; 
O9 îndrumare electorală 
privind modalitatea de 
predare spre topire a listelor 
electorale permanente, 
conform prevederilor art. 
302, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare 
O10 verificarea respectării 
măsurilor de îndrumare 
electorală dispuse la 
precedentul control 

2.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Ciugud 

03.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

- 

3.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Unirea 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

- 

4.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Lunca 
Mureșului 

05.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru un 
alegător decedat. 
2. Au fost luate măsuri de 

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 



popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale. 

2. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

5.  Filiala 
Centru 

SIBU Instituția 
Prefectului 

05.02.2015 O1 Evaluarea organizării și 
desfășurării alegerilor pentru 
Președintele României din 02 
și 16 noiembrie 2014 
O2 Analiza eventualelor 
probleme apărute în buna 
funcționare a Registrului 
Electoral și cauzele acestora 
O3 Aspecte privind 
funcționarea Biroului 
Județean  
O4 Marcarea Zilei Alegerilor 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

6.  Filiala 
Centru 

BRAȘOV Instituția 
Prefectului 

06.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 6 (Instituția 
Prefectului județul Sibiu) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

7.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei Gura 
Râului 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu a fost comunicat cel de 
al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătorie 

Se va comunica   cel de 
al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătoria Săliște                       
Se va actualiza 
dispoziția primarului 
privind persoanele 
autorizate să opereze în 
Registrul Electoral 

8.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Rășinari 

10.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Trei alegători radiați din 
Registrul Electoral cu 
întârziere                               
Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale 
permanente                         
Nu a fost comunicat cel de 

Se va opera in Registrul 
Electoral cu respectarea 
termenului legal                  
Se vor lua măsuri de 
popularizare a 
programului de 
consultare a listelor 
electorale permanente     
Se va comunica   cel de 



al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătorie 

al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătoria Sibiu 

9.  Filiala 
Centru 

ALBA Instituția 
Prefectului 

11.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 6 (Instituția 
Prefectului județul Sibiu) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

10.  Filiala 
Centru 

COVASNA Instituția 
Prefectului 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 6 (Instituția 
Prefectului județul Sibiu) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

11.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Păuca 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Trei alegători radiați din 
Registrul Electoral cu 
întârziere                               
Nu a fost comunicat cel de 
al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătorie 

Se va opera in Registrul 
Electoral cu respectarea 
termenului legal                  
Se va comunica   cel de 
al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătoria Mediaș 

12.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Loamneș 

12.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Doi alegători radiați din 
Registrul Electoral cu 
întârziere                               
Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale 
permanente 

Se va opera in Registrul 
Electoral cu respectarea 
termenului legal                  
Se vor lua măsuri de 
popularizare a 
programului de 
consultare a listelor 
electorale permanente  

13.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei Cîlnic 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru un 
alegător decedat. 

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 

14.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei Vințu 
de Jos 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Au fost luate măsuri de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale. 

1. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

15.  Filiala COVASNA Primăria 17.02.2015 Conform obiectivelor Programul stabilit Neluarea măsurilor de 1. Popularizarea 



Centru comunei 
Catalina 

prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

pentru luna 
februarie 2015. 

popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.                                                      
Radierea unei persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 

posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 2. 
Actualizările În Registrul 
Electoral se vor efectua 
cu respectarea 
termenului prevăzut de 
lege.                                                          

16.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei 
Ojdula 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

17.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Daneș 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

În perioada 01.01-
04.02.2015, 3 din 5 
actualizări ale datelor de 
identificare ale alegătorilor 
din Registrul electoral au 
fost efectuate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Actualizarea datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul electoral se va 
efectua cu respectarea 
termenului prevăzut de 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare 

18.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Nadeș 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

19.  Filiala 
Centru 

MUREȘ SPCLEP Nadeș 17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

20.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Blăjel 

17.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Toți alegătorii decedați 
(domiciliați în comună) au 
fost radiați în ziua înștiințări 
controlului                            
Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale 
permanente 

Se va opera in Registrul 
Electoral cu respectarea 
termenului legal                  
Se vor lua măsuri de 
popularizare a 
programului de 
consultare a listelor 
electorale permanente  

21.  Filiala SIBIU Primăria 17.02.2015 Conform obiectivelor Programul stabilit Al doilea exemplar al Se va comunica   cel de 



Centru comunei 
Bazna 

prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

pentru luna 
februarie 2015. 

listelor electorale 
complementare nu a fost 
comunicat Judecatoriei       

al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
Judecătoria Agnita    

22.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Viișoara 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

23.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Zagăr 

18.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Efectuat Efectuat 

24.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Lopadea Nouă 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru doi 
alegători decedați. 
2. Au fost luate măsuri de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale. 

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 
2. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

25.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Noșlac 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Au fost luate măsuri de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale. 

1. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

26.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei 
Ghidfalău 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Neluarea măsurilor de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.                                                      
Radierea unei persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 

1. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 2. 
Actualizările În Registrul 
Electoral se vor efectua 
cu respectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 3. Actualizarea 
Dispoziției de autorizare 
operare în Registrul 
Electoral.   

27.  Filiala COVASNA Primăria 19.02.2015 Conform obiectivelor Programul stabilit Radierea unei persoane 1. Actualizările În 



Centru comunei Ilieni prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

pentru luna 
februarie 2015. 

decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 

Registrul Electoral se 
vor efectua cu 
respectarea termenului 
prevăzut de lege.                         
2. Actualizarea 
Dispoziției de autorizare 
operare în Registrul 
Electoral.   

28.  Filiala 
Centru 

HARGHITA Primăria 
orașului 
Vlăhița 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

În perioada 01.01-
19.02.2015, toate 
actualizări ale datelor de 
identificare ale alegătorilor 
din Registrul electoral au 
fost efectuate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Actualizarea datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul electoral se va 
efectua cu respectarea 
termenului prevăzut de 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare 

29.  Filiala 
Centru 

HARGHITA SPCLEP 
Vlăhița 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

30.  Filiala 
Centru 

HARGHITA Primăria 
comunei 
Căpîlnița 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

31.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Bârghiș 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Toți alegătorii decedați 
(domiciliați în comună) au 
fost radiați în ziua înștiințări 
controlului                            
Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale 
permanente 

Se va opera in Registrul 
Electoral cu respectarea 
termenului legal                  
Se vor lua măsuri de 
popularizare a 
programului de 
consultare a listelor 
electorale permanente  

32.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Merghindeal 

19.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Al doilea exemplar al 
listelor electorale 
complementare nu a fost 
comunicat Judecatoriei       

Se va comunica   cel de 
al doilea exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 



Judecătoria Agnita    
33.  Filiala 

Centru 
MUREȘ Instituția 

Prefectului 
23.02.2015 Conform obiectivelor 

prevăzute la pct 6 (Instituția 
Prefectului județul Sibiu) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

    

34.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Hopîrta 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Au fost luate măsuri de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale.  

1. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

35.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Fărău 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru doi 
alegători decedați. 
2. Au fost luate măsuri de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale, doar în 
perioadele electorale. 

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 
2. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

36.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei 
Brețcu 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

 Radierea  a două persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 

1. Actualizările În 
Registrul Electoral se 
vor efectua cu 
respectarea termenului 
prevăzut de lege.                               

37.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei 
Lemnia 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

 Radierea  unei persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege 

1. Actualizările În 
Registrul Electoral se 
vor efectua cu 
respectarea termenului 
prevăzut de lege.   
2.Actualizarea 
Dispoziției de autorizare 
operare în Registrul 
Electoral.   

38.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Bălăușeri 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

În perioada 01.01-
17.02.2015, 7 din 8 
actualizări ale datelor de 
identificare ale alegătorilor 
din Registrul electoral au 

Actualizarea datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul electoral se va 
efectua cu respectarea 



fost efectuate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

termenului prevăzut de 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare 

39.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Coroisînmarti
n 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

În perioada 01.01-
17.02.2015, 2 actualizări 
ale datelor de identificare 
ale alegătorilor din 
Registrul electoral au fost 
efectuate cu nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare 

Actualizarea datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul electoral se va 
efectua cu respectarea 
termenului prevăzut de 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare 

40.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Micăsasa 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale 
permanente        Nu au fost 
semnate și ștampilate 
listele electorale 
permanente 

Se vor lua măsuri de 
popularizare a 
programului de 
consultare a listelor 
electorale permanente                           
Se va semna si stampila   
Lista electorală 
permanentă                        

41.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Axente Sever 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu a putut fi efectua un 
control în ceea ce privește 
Registrul Electoral din 
cauza suprapuneii unui 
control de la DJEP                          
Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale                            
Al doilea exemplar al 
Listelor electorale 
complementare nu a fost 
comunicat judecatoriei 
Mediaș 

Se va opera în Registrul 
Electoral în termenul 
prevăzut de lege             
Se va finaliza procedura 
de predare primire a 
listei  electorale 
permanente                      
Se va afișa un program 
de consultare a listelor 
electorale permanente  
Se va semna si stampila   
Lista electorală 
permanentă                       
Se va comunica către 



Judecatoria Mediaș al 
doilea exemplar al 
listelor electorale 
complementare             

42.  Filiala 
Centru 

BRAȘOV Primăria 
municipiului 
Brașov 

25.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

43.  Filiala 
Centru 

BRAȘOV SPCLEP Brașov 25.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

44.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Crăciunelu de 
Jos 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru un 
alegător decedat.                        

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 

45.  Filiala 
Centru 

ALBA Primăria 
comunei 
Bucerdea 
Grânoasă 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

1. Nerespectarea 
prevederilor art. 26 alin. (5) 
din Legea nr. 35/2008. 
2. Nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, pentru un 
alegător decedat. 
3. Nu au fost luate măsuri 
de popularizare a  
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele electorale. 

1. Operarea 
actualizărilor în 
Registrul electoral 
conform prevederilor 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008. 
2. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale. 

46.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei 
Sânzieni 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

 Radierea  unei persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege.                                                                                                                                   
Neluarea măsurilor de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale. 

1. Actualizările În 
Registrul Electoral se 
vor efectua cu 
respectarea termenului 
prevăzut de lege.   
2.Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale.                                                              
3.Actualizarea 



Dispoziției de autorizare 
operare în Registrul 
Electoral.   

47.  Filiala 
Centru 

COVASNA Primăria 
comunei Turia 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Radierea  a două persoane 
decedate din Registrul 
Electoral cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege.                                                                                                                                        
Neluarea măsurilor de 
popularizare a  posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale. 

1. Actualizările În 
Registrul Electoral se 
vor efectua cu 
respectarea termenului 
prevăzut de lege.   
2.Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale.  

48.  Filiala 
Centru 

HARGHITA Primăria 
comunei Racu 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

În perioada 01.01-
17.02.2015, 2 actualizări 
ale datelor de identificare 
ale alegătorilor din 
Registrul electoral au fost 
efectuate cu nerespectarea 
termenului prevăzut de art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare 

Actualizarea datelor de 
identificare ale 
alegătorilor din 
Registrul electoral se va 
efectua cu respectarea 
termenului prevăzut de 
art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările și 
completările ulterioare 

49.  Filiala 
Centru 

HARGHITA Primăria 
comunei 
Siculeni 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Nu este cazul 

50.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Porumbacu de 
Jos 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost constatate 
deficiențe 

Fără măsuri 

51.  Filiala 
Centru 

SIBIU Primăria 
comunei 
Arpașu de Jos 

26.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Programul stabilit 
pentru luna 
februarie 2015. 

Nu au fost semnate și 
ștampilate listele electorale 
complementare                Al 
doilea exemplar al Listelor 
electorale complementare 
nu a fost comunicat 
judecatoriei Avrig 

Se vor semna și ștampila 
listele electorale 
complementare               
Se va comunica către 
Judecatoria  Avrig al 
doilea exemplar al 
listelor electorale 
complementare       

52.  Filiala MUREȘ Primăria 24.02.2015 Conform obiectivelor Efectuat Radierea din Registrul Actualizările În Registrul 



Centru comunei 
Albești 

prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

suplimentar Electoral  a două persoane 
decedate cu nerespectarea 
termenului prevăzut de 
lege. 

Electoral se vor efectua 
cu respectarea 
termenului prevăzut de 
lege.  

53.  Filiala 
Centru 

MUREȘ Primăria 
comunei 
Apold 

24.02.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la pct 1 (Primăria 
comunei Berghin) 

Efectuat 
suplimentar 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE 

Nu este cazul. 

 


