
Filiala CENTRU 
  
Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  MUREȘ 

Instituția Prefectului 
 
14 / 07 
 
Data precedentului control 
09/05/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

- Concluzii privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European din 25 mai 
2014 
- Concluzii privind funcționarea 
Registrului Electoral la acest scrutin 

- - 

2.  MUREȘ 

Primăria municipiului 
Târgu Mureș 
 
14 / 07 
 
Data precedentului control 
09/05/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; - - 

3.  MUREȘ 

SPCLEP Târgu Mureș 
 
14 / 07 
 
Data precedentului control 
09/05/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; - - 

4.  COVASNA 
Instituția Prefectului 
 
03 / 07 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; - - 
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Data precedentului control 
10/06/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

5.  COVASNA 

Primăria municipiului Tîrgu 
Secuiesc 
 
03 / 07 
 
Data precedentului control 
07/04/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE - 

6.  COVASNA 

SPCLEP Tîrgu Secuiesc 
 
03 / 07 
 
Data precedentului control 
07/04/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE - 

7.  HARGHITA Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

8.  HARGHITA Primăria municipiului 
Miercurea Ciuc 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
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registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

9.  HARGHITA SPCLEP Miercurea Ciuc Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

10.  HARGHITA Primăria municipiului 
Gheorgheni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

11.  HARGHITA SPCLEP Gheorgheni Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

12.  SIBIU 

Instituția Prefectului 
 
02 / 07 
 
Data precedentului control 
02/06/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; - - 

13.  SIBIU Primăria municipiului Sibiu Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; - - 

14.  SIBIU SPCLEP Sibiu Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 
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15.  BRAȘOV Primăria comunei Sînpetru Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

16.  BRAȘOV Primăria comunei Bod Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

17.  BRAȘOV SPCLEP Bod Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

18.  BRAȘOV Primăria comunei Hărman Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

19.  BRAȘOV Primăria comunei 
Feldioara 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

20.  BRAȘOV SPCLEP Feldioara Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

21.  BRAȘOV Primăria comunei Hălchiu Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
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registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

22.  BRAȘOV Primăria comunei Crizbav Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

23.  HARGHITA Primăria comunei Săcel Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

24.  HARGHITA Primăria comunei Secuieni Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

25.  SIBIU 

Primăria orașului Tălmaciu 
 
02 / 07 
 
Data precedentului control 
21/02/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE - 

26.  COVASNA 

Primăria orașului Covasna 
 
03 / 07 
 
Data precedentului control 
16/01/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; - - 
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Măsuri dispuse: 
- 

27.  BRAȘOV 

Primăria municipiului 
Codlea 
 
15 / 07 
 
Data precedentului control 
08/04/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Verificarea operării actualizărilor în 
Registrul Electoral 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

28.  BRAȘOV 

Primăria comunei Cristian 
 
15 / 07 
 
Data precedentului control 
19/06/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

29.  BRAȘOV 

Primăria comunei Crizbav 
 
15 / 07 
 
Data precedentului control 
09/05/2011 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  
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modificările și completările 
ulterioare 

30.  BRAȘOV 

Primăria comunei 
Dumbrăvița 
 
15 / 07 
 
Data precedentului control 
/06/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

31.  BRAȘOV 

Primăria comunei Holbav 
 
15 / 07 
 
Data precedentului control 
19/06/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

32.  BRAȘOV 

Primăria comunei 
Augustin 
 
16 / 07 
 
Data precedentului control 
09/12/2010 
 
Măsuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  
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- modificările și completările 
ulterioare 

33.  BRAȘOV 

Primăria comunei Cața 
 
16 / 07 
 
Data precedentului control 
13/05/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

34.  BRAȘOV 

Primăria comunei Racoș 
 
16 / 07 
 
Data precedentului control 
18/03/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

35.  HARGHITA 

Primăria comunei Feliceni 
 
16 / 07 
 
Data precedentului control 
23/04/2009 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  
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modificările și completările 
ulterioare 

36.  HARGHITA 

Primăria comunei Mărtiniș 
 
16 / 07 
 
Data precedentului control 
07/04/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

În perioada 25 mai – 01 iulie 2014 
nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

37.  SIBIU 

Primăria comunei Alțîna 
 
17 / 07 
 
Data precedentului control 
19/04/2012 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

38.  SIBIU 

Primăria comunei Bîrghiș 
 
17 / 07 
 
Data precedentului control 
/06/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  
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39.  SIBIU 

Primăria comunei 
Merghindeal 
 
17 / 07 
 
Data precedentului control 
21/05/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

40.  SIBIU 

Primăria comunei Nocrich 
 
17 / 07 
 
Data precedentului control 
23/02/2012 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

41.  SIBIU 

Primăria comunei Rășinari 
 
17 / 07 
 
Data precedentului control 
09/04/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

42.  MUREȘ 
Primăria comunei 
Bălăușeri 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 



 

 11 

22 / 07 
 
Data precedentului control 
15/11/2011 
 
Măsuri dispuse: 
- 

cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

43.  MUREȘ 

Primăria comunei Nadeș 
 
22 / 07 
 
Data precedentului control 
25/04/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

44.  MUREȘ 

Primăria comunei Viișoara 
 
22 / 07 
 
Data precedentului control 
29/06/2010 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

45.  MUREȘ 

Primăria comunei Vînători 
 
22 / 07 
 
Data precedentului control 
11/01/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  
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Măsuri dispuse: 
- 

fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

46.  MUREȘ 

Primăria comunei Zagăr 
 
22 / 07 
 
Data precedentului control 
29/06/2010 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

47.  SIBIU 

Primăria comunei Hoghilag 
 
22 / 07 
 
Data precedentului control 
18/04/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; 

Nu au fost operate actualizările în 
Registrul Electoral conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
Fapta săvârșită este prevăzută ca 
fiind contravenție de art 50 lit. a2 
din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și completările 
ulterioare 

A fost sancționată 
persoana autorizată 
să opereze în 
Registrul Electoral cu 
AVERTISMENT  

 
 
  


