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Filiala Nord-Est           
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Botoşani Primăria 
municipiului 

Botoşani 
 

DATA CONTROLULUI 
14.01.2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

2. Botoşani Primăria oraşului 
Flămânzi 

 
DATA CONTROLULUI 

14.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 



 3 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

3. Suceava  Primăria 
municipiului 

Suceava 
 

DATA CONTROLULUI 
16.01.2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

4. Suceava Primăria oraşului 
Salcea 

 
DATA CONTROLULUI 

16.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

5. Iaşi Primăria oraşului Tg. 
Frumos 

 
DATA CONTROLULUI 

21.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

6. Iaşi  Primăria 
municipiului Paşcani 

 
DATA CONTROLULUI 

21.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

7. Vaslui Primăria 
municipiului Vaslui 

 
DATA CONTROLULUI 

22.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control  
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

8. Vaslui Primăria oraşului 
Negreşti 

 
DATA CONTROLULUI 

22.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în exemplarul listei electorale 
permanente existent la primărie; 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control  
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- 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; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

9. Bacău Primăria 
municipiului 

Moineşti 
 

DATA CONTROLULUI 
28.01.2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
- 
 

MĂSURI DISPUSE  

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în exemplarul listei electorale 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control  



 10 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 
- 

permanente existent la primărie; 
- 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; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

10. Bacău Primăria oraşului 
Comăneşti 

 
DATA CONTROLULUI 

28.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

MĂSURI DISPUSE  

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 

privind Registrul electoral) 

Reprogramare control  
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 
- 

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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- 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, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

11. Bacău Primăria 
municipiului Bacău 

 
DATA CONTROLULUI 

16.01.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

- evaluarea capacităţii primăriei de a utiliza Registrul 
electoral, verificarea şi actualizarea delimitărilor 
secţiilor de votare şi depistarea erorilor din Registrul 
electoral. 

Nu s-au constatat deficienţe  
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 
12. Bacău Primăria 

municipiului Oneşti 
 

DATA CONTROLULUI 
29.01.2014 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
- 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- 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 permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 

ANULAT 
(s-a desfăşurat acţiunea 
privind Registrul electoral) 

Reprogramare control  
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
- evaluarea capacităţii primăriilor din judeţele 
arondate de a utiliza Registrul electoral şi de a tipări 
listele electorale permanente 

 
 

 
 


