
Filiala Nord-Est 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au generat 
stabilirea obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna 
Săucești 

26.02.2015 1. existența exemplarului original al 
listei electorale permanente, a listei 
electorale complementare și a listei 
electorale speciale; 
2. verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele electorale; 
3. verificarea modului de întocmire a 
listelor electorale permanente, a listelor 
electorale complementare și a listelor 
electorale speciale; 
4. verificarea semnării listelor electorale 
de către persoanele abilitate; 
5. verificarea actualizării listelor 
electorale permanente și a Registrului 
electoral, de către persoanele abilitate, 
în baza comunicărilor primite;  
6. verificare autorizării personelor care 
efectuează operațiuni în Registrul 
electoral; 
7. 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; 
8. realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
9. 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.);  

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 persoană care nu are 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate 

  Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are trecute 
in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;   



10.respectarea hotărârilor și 
instrucțiunilor adoptate de A.E.P.; 
11. obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
12. 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; 
13. verificarea respectării criteriilor de 
delimitare a secțiilor de votare, de 
arondare a alegătorilor la secțiile de 
votare și a altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, conform 
prevederilor legislației electorale; 
14. verificarea modului de repectare a 
protecției datelor cu caracter personal 
cuprinse în listele electorale. 

2.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna Itești 26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 persoană care nu are 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate 

  Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are trecute 
in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;   

3.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna Valea 
Seacă 

11.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 8 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
5 decese radiate cu 
depășirea termenului legal. 

  Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  
Radierea deceselor cu 
respectarea termenului legal.  

4.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna Sascut 11.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 4 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  

5.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna Asău 17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

6.  Filiala Bacău  comuna 17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 1. Operarea deceselor cu Neefectuat     



Nord-Est Brusturoasa controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

7.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna 
Berești Bistrița 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

8.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna 
Filipești 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

9.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna Cleja 25.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat Control nepogramat și 
efectuat. 
11 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 

  Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  

10.  Filiala 
Nord-Est 

Bacău  comuna 
Răcăciuni 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat Control nepogramat și 
efectuat. 
6 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si nr. 
actului de identitate; 
5 decese radiate cu 
depășirea termenului legal; 
1 deces neradiat 

  Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  
Radierea deceselor cu 
respectarea termenului legal.  

11.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Trușești 

04.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 3 pers. care nu au trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate                                  

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  

12.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Broscăuți 

09.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 2 pers. decedate radiate cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore   

Respectarea termenului legal 
de radiere 

13.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna Santa 
Mare 

11.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 pers. decedată radiată cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore  

Respectarea termenului legal 
de radiere 

14.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna Leorda 13.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 

Efectuat 2 pers. decedate radiate cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore                           

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 



Electoral 2 pers. care nu au trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate          

actului de identitate;  
Respectarea termenului legal 
de radiere 

15.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Hlipiceni 

16.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat     

16.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Paltiniș 

18.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

17.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Văculești 

20.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

18.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Răușeni 

23.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 pers. decedată radiată cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore                           
5 pers. care nu au trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate        

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  
Respectarea termenului legal 
de radiere 

19.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Românești 

25.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 pers. decedată radiată cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore  

Respectarea termenului legal 
de radiere 

20.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna Roma 27.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

21.  Filiala 
Nord-Est 

Botoşani comuna 
Durnești 

27.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1 pers. decedată radiată cu 
depăşirea termenului legal 
de 24 de ore                           
1 pers. care nu are trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate        

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi numărul 
actului de identitate;  
Respectarea termenului legal 
de radiere 

22.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Costești 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 2 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate              
2. Nu este autorizată o 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            



persoană pentru a opera în 
RE                                                                                              
3.   Nu a fost afisat anunt 
pentru consultare LEP                                                                

2.Emiterea Dispoziției prin 
care să fie numite 2 
pers.pentru operarea în RE                                                                    

23.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Cucuteni 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. O persoană neradiată 
din R.E.                                   
2.LEP - nesemnate de către 
primar 

1. Actualizarea LEP conform 
prevederilor legale. 

24.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Ciortești 

05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 6 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate                                                                                             

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                                                                                             

25.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna Schitu-
Duca 

05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 12 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate.                             
2. O radiere efectuată cu 
depășirea termenului de 24 
de ore 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                       2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                                                                    

26.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Costuleni 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 5 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate                                                                                             

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                                                                                             

27.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Gorban 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP  6 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate.                             
2. Două radieri efectuate 
cu depășirea termenului de 
24 de ore 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                       2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                                                                    

28.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Comarna 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP  10 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate.                             
2. Șase  radieri efectuate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                       2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                                                                    

29.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Răducăneni 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 16 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate   
2. Nu este autorizată o 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            



persoană pentru a opera în 
RE                                                                                              
3.   LEP nu sunt semnate de 
pers.abilitate                                                              

2.Emiterea Dispoziției prin 
care să fie numite 2 
pers.pentru operarea în RE                                                                    

30.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Popești 

17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

31.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna Sinești 17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

32.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Dagâța 

19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 18 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate                            
2. LEP nu sunt semnate de 
către primar.                                                                                            
3.   Nu a fost afisat anunt 
pentru consultare LEP                           
4.Radierea unui singur 
deces s-a efectuat cu 
depăsirea term.legal de 24 
ore.                                     

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            
2.Semnarea LEP de către 
primar.                                                                           
3.Actualizarea datelor 
cetățenilor în RE să fie 
efectuată cu respectarea 
term.legal de 24 ore.                                                                   

33.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna Tansa 19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP  7 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate.                             
2. Două radieri efectuate 
cu depășirea termenului de 
24 de ore 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                                                    

34.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Mădârjac 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 11 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate                                               
2.Radierea unui singur 
deces s-a efectuat cu 
depăsirea term.legal de 24 
ore.                                     

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                     
3.Actualizarea datelor 
cetățenilor în RE să fie 
efectuată cu respectarea 
term.legal de 24 ore.                                                                   

35.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna Țibana 24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      

Efectuat 1. Există în LEP   47 
persoane fără seria și 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 



comuna Săucești 2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

numărul actului de 
identitate.                             
2.Nu există o persoană 
autorizată prin Dispoziție 
care să efectueze 
operațiuni în RE                                            
 3. LEC nu sunt semnate de 
către secretar 

și numărul actului de 
identitate                            2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                     
3.Emiterea Dispoziției prin 
care să fie numită o 
pers.pentru operarea în RE                                           
 4. Semnare LEC                                                    

36.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Grozești 

26/02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP 6 persoane 
fără seria și numărul 
actului de identitate                              
2. Lep nu sunt semnate de 
către primar.                                                                                                                      
3.  In cazul unui deces 
radierea s-a efectuat cu 
depășirea term.legal de 24 
ore.                                                              

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            
2.Semnarea LEP de către 
primar.                                                                                                   
3.   Radierea pers.decedate să 
fie efectuată în term.prev.de 
lege.                                                                                                                                                       

37.  Filiala 
Nord-Est 

Iași  comuna 
Prisăcani 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Există în LEP  o persoană 
fără seria și numărul 
actului de identitate.                             
2. O radiere efectuate cu 
depășirea termenului de 24 
de ore 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria 
și numărul actului de 
identitate                            2. 
Actualizarea LEP cu 
respectarea termenului legal.                                                                      

38.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna        
Piatra Șoimului 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat  17 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 persoana decedata 
radiată cu depășirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

39.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț oraș Roznov 03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 25 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                    
Radierea a 3 decese s-a 
facut cu depasirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

40.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Cândești 

05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 11 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



41.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna Rediu 05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat  8 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depasirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

42.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna Dochia 10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat  3 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

43.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna      
Ștefan cel 
Mare 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat  4 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 persoana decedata a fost 
radiată cu depasirea 
termenului legal de 24 ore 
(cu 48ore);                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

44.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Cordun 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 9 persoane nu au seria si nr 
AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depasirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

45.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Dulcești 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 12 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

46.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Brusturi 

17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 9 persoane nu au seria si nr 
AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depășirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

47.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Răucești 

17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 11 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depășirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

48.  Filiala Neamț comuna 19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 1. Operarea deceselor cu Efectuat 19 persoane nu au seria si Clarificarea situatiei pers. care 



Nord-Est Doljești controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

nr AI trecute în liste;            
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depășirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                                                                       

nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

49.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Tămășeni 

19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 11 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

50.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna     
Poiana Teiului 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 3 persoane nu au seria si nr 
AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                    
Radierea a 3 decese s-a 
facut cu depasirea 
termenului legal de 24 ore 
(cu 48 ore);                                                                                                                                                                                                                         

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

51.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna Pipirig 24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 19 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

52.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Păstrăveni 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 12 persoane nu au seria si 
nr AI trecute în liste;            
1 persoana decedata a fost 
radiata cu depășirea 
termenului legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                      
Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise in 
RE si radierea conform legii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

53.  Filiala 
Nord-Est 

Neamț comuna 
Războieni 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 3 persoane nu au seria si nr 
AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care 
nu au trecute, in LEP, seria si 
nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

54.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna Vatra 
Moldoviței 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 6 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                             
2.  2 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                           
 3. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Popularizarea posibilității 
cetățenilor de a consulta 
listele electorale;                         
 3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                              



electorale.    
55.  Filiala 

Nord-Est 
Suceava  comuna 

Frumosu   
03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 

controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 8 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                             
2. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.    

1. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                        
 2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                          
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                              

56.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  oraș Liteni 05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 15 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                             2. 1 
persoană nu are trecute în 
LEP seria și numărul actului 
de identitate;                           
 3. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.    

1. Clarificarea situației 
alegătorului care nu are 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                      
 3. Popularizarea posibilității 
cetățenilor de a consulta 
listele electorale;                           
4. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal. 

57.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  oraș Dolhasca  05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 21 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                             2. nu 
există a doua persoană 
desemnată pentru 
efectuarea operațiunilor în 
RE;                           3. Există 
în LEP 12 alegători care au 
lipsă seria și numărul 
actului de identitate.  

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Autorizarea celei de-a doua 
persoane de a efectua 
operațiuni în RE;                                               
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                              

58.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  municipiul 
Fălticeni 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 45 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                             2. 16 
persoane nu au trecute în 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Autorizarea celei de-a doua 



LEP seria și numărul actului 
de identitate.  

persoane pentru a efectua 
operațiuni în RE;                                 
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                              

59.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna Vadu 
Moldovei 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

60.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Boroaia 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 03.02.2015 în 
comuna Frumosu 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral. 

Efectuat 1. 1 persoană nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                             
2. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Clarificarea situației 
alegătorului care nu are 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Autorizarea a două 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                       
3. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                  
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                              

61.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Bălcăuți 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. până la data 06.02.2015 
operațiunile în RE au fost 
efectuate de persoane 
neautorizate;                        
2. 7 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                                                      
3. 2 persoane nu au trecute 
în LEP seria și numărul 
actului de identitate.  

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                
2. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul lega.                                   

62.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Grămești   

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 3 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;              
2. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                                 
2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                              
3. Efectuarea operațiunilor și 



actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                   

63.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  orașul Solca 17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. 5 persoane nu au trecute 
în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                           
  2. Până la data de 
10.02.2015 operațiunile 
din RE au fost efectuate de 
o persoană neautorizată;                    
  3. 1 pers. decedată 
radiată din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;              
4. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Clarificarea situației 
alegătorului care nu are 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                                                                    
2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                             
3. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                     
4. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                   

64.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Poieni-Solca 

17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.  Până la data de 
06.02.2015 operațiunile 
din RE au fost efectuate de 
o persoană neautorizată;                     
 2. 10 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                  3. Nu au 
existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                                   
2. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

65.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Iaslovăț 

19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.  Până la data de 
16.02.2015 operațiunile în 
RE au fost efectuate de 
către o persoană 
neautorizată;                      
2. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                                   
2. Efectuarea operațiunilor în 
RE de către persoane 
autorizate;                             3. 
Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

66.  Filiala Suceava  comuna 19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 1. Operarea deceselor cu Efectuat 1. Radierea alegătorilor din 1. Clarificarea situației 



Nord-Est Grănicești controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

RE se face în termen de 24 
de ore de la primirea 
comunicării scrise de la 
compartimentul de stare 
civilă și nu de la data 
întocmirii actului de deces;                                   
2. 5 persoane nu au trecute 
în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                              
3. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                           
2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                                   
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal;         4. 
Întocmirea unei proceduri 
privind respectarea 
termenului pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;          5. 
Diferențiarea operatorilor în 
RE (titular și înlocuitor).                                   

67.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna Slatina 24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.  5 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                            
 2. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale;              3. Nu 
există persoană autorizată 
pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                       
 4. Operațiunile din RE au 
fost efectuate de către o 
persoană neautorizată;                  
5. 24 de pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal. 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                           
2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                                   
3. Autorizarea, prin dispoziție, 
a unei persoane pentru 
efectuarea operațiunilor în 
RE;                                      
4. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

68.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna Mălini 24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.  5 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                           
 2. 10 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                           
2. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;         



legal;                  3. Nu au 
existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

3. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                                                     
4. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

69.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna  Baia 26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.  5 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                             
2. 3 pers. decedate radiate 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                 
3. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                           
2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                               
3. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

70.  Filiala 
Nord-Est 

Suceava  comuna 
Fântâna Mare 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1. Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale;             2. Până la 
data de 13.10.2014 
operațiunile în RE au fost 
efectuate de către o 
persoană neautorizată;                      
3. 14 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea termenului 
legal. 

1. Clarificarea situației 
alegătorilor care nu au 
trecute în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                          
 2. Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale;                             
3. Autorizarea celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                       
4. Efectuarea operațiunilor și 
actualizarea datelor din RE în 
termenul legal.                                    

71.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Băcești 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 22 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea unui deces în 
Registrul electoral  s-a 
făcut cu nerespectarea 
termenului legal. 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;      2. efectuarea 
radierilor în Registrul 
electoral în termenul 
prevăzut de lege 



72.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Todirești 

03.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 9 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                             

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

73.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui oraș Negrești 05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 5 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

74.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Vulturești 

05.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Neefectuat     

75.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Oltenesti 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 7 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea unui număr de 
4 decese în Registrul 
electoral  s-a făcut cu 
nerespectarea termenului 
legal. 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;      2. efectuarea 
radierilor în Registrul 
electoral în termenul 
prevăzut de lege 

76.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Crețești 

10.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 5 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

77.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna Laza 12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 19 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

78.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Pușcași 

12.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 3 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       



79.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Codăești 

17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 4 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea unui deces în 
Registrul electoral  s-a 
făcut cu nerespectarea 
termenului legal. 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;      2. efectuarea 
radierilor în Registrul 
electoral în termenul 
prevăzut de lege 

80.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna Solești 17.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 14 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea unui deces în 
Registrul electoral  s-a 
făcut cu nerespectarea 
termenului legal. 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;      2. efectuarea 
radierilor în Registrul 
electoral în termenul 
prevăzut de lege 

81.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Miclești 

19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 6 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

82.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Boțești 

19.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 14 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea unui deces în 
Registrul electoral  nu era 
efectuată 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;      2. efectuarea 
radierilor în Registrul 
electoral în termenul 
prevăzut de lege 

83.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Stănilești 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 9 alegători în 
listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

84.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Vetrișoaia 

24.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 6 alegători în 

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 



Electoral listele electorale 
permanente;                                            

seria și numărul actului de 
identitate ;       

85.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna 
Pădureni 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 11 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

86.  Filiala 
Nord-Est 

Vaslui comuna Lunca 
Banului 

26.02.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 26.02.2015 în 
comuna Săucești 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului legal;      
2. Instruire privind Registrul 
Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și numărului 
actului de identitate pentru 
un număr de 10 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                            

1.clarificarea situației 
alegătorilor din listele 
electorale permanente fără 
seria și numărul actului de 
identitate ;       

 


