
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 
Berești 
Tazlău 

03.03.2015 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 

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; 
4 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

  Clarificarea 
situaţiei persoanei 
care nu are trecute 
in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;   
 Operarea 
radierilor cu 
respectarea 
termenului legal. 



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.);  
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 
Sănduleni 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 2 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;  

3 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Mănăstirea 
Cașin 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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; 
6 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

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

4 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Cașin 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;   

5 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Asău 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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; 
4 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

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



termenului legal. 
6 Filiala 

Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Brusturoasa 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 6 persoane care nu 
au trecute in LEP 
seria si nr. actului de 
identitate; 
3 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

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

7 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Berești 
Bistrița 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

8 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Filipești 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

9 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Berzunți 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

10 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Bârsănești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

11 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Bogdănești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 

Efectuat nu s-au constatat 
deficiențe 

  



Berești Tazlău termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

12 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Oituz 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal (48 ore). 

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

13 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Căiuți 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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; 

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

14 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Coțofănești 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 5 persoane care nu 
au trecute in LEP 
seria si nr. actului de 
identitate; 
6 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 
 O persoană căreia i 
s-a interzis dreptul 
de a vota prin 
hotărâre 
judecătorească 
definitivă neradiată 

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

15 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Corbasca 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     



Registrul Electoral 
16 Filiala 

Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Pâncești 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

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

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

17 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Tătărăști 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 2 persoane care nu 
au trecute in LEP 
seria si nr. actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal. 

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

18 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Colonești 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;   

19 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Izvorul 
Berheciului 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 3 persoane care nu 
au trecute in LEP 
seria si nr. actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea termenului 
legal. 

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

20 Filiala Botoşani comuna 02.03.2015 Conform obiectivelor 1. Operarea Efectuat 1 pers. decedată Clarificarea 



Nord-
Est 

Todireni prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

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

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

21 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Avrămeni 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

22 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Vorniceni 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 2 pers. decedate 
neradiate din 
Registrul Electoral.                               
13 pers. Decedate 
radiate cu depăşirea 
termenului legal de 
24 de ore                     

Respectarea 
termenului legal de 
radiere 

23 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Concești 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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                       
1 pers. Care nu are 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate           

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;                                       
Clarificarea 
situaţiei persoanei 
care nu are trecute 
în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

24 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Blândești 

06.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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                       
1 pers. Care nu are 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;                                       
Clarificarea 
situaţiei persoanei 
care nu are trecute 
în LEP seria si 



identitate           numărul actului de 
identitate 

25 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Unțeni 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

26 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Cândești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat nu s-au constatat 
deficiențe 

  

27 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Văculești 

20.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 5 pers. decedate 
radiate cu depăşirea 
termenului legal de 
24 de ore 

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;   

28 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Cordăreni 

23.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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         

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;                                       
Clarificarea 
situaţiei persoanei 
care nu are trecute 
în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

29 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Cristinești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat nu s-au constatat 
deficiențe 

  

30 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Dersca 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 

Efectuat 1 pers. decedată 
radiată cu depăşirea 
termenului legal de 

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;   



Berești Tazlău termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

24 de ore   

31 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Adășeni 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;   

32 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Coșula 

27.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;   

33 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Corlățeni 

30.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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         

Respectarea 
termenului legal de 
radiere;                                       
Clarificarea 
situaţiei persoanei 
care nu are trecute 
în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

34 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Șendriceni 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

35 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Mironeasa 

02.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 34 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                             
2. LEP nu sunt 
semnate de 
persoanele abilitate                                                                                                                                                             

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Semnarea LEP de 
către persoanele 



abilitate                                                                    
36 Filiala 

Nord-
Est 

Iași comuna 
Țibănești 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  1. Au fost radiate 2 
pers.decedate cu 
depășirea term.legal 
de 24 ore de la data 
luării la cunoștință                                                                                                                                                           

1.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal       

37 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Sirețel 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 14 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                             
2. Au fost radiate 3 
pers.decedate cu 
depășirea term.legal 
de 24 ore de la data 
luării la cunoștință                                                                                                                                                           

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

38 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Lespezi 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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                                                                                                                                                                                        

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

39 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Tătăruși 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 în cazul a 
8 decese s-a efectuat 
cu depășirea 

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



term.legal de 24 ore 
de la data luării la 
cunoștință                                                                                                                                                             

actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

40 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Popești 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 19 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate          

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

41 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Sinești 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 8 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                                                                                                                                                                                        

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

42 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Horlești 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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                             
2. Radierea în cazul a 
2 decese s-a efectuat 
cu depășirea 
term.legal de 24 ore 
de la data luării la 
cunoștință                            
3. LEP și LEC nu sunt 
semnate                                                                                                                                                   

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                             
3. Semnarea LEP și 
LEC                                                       

43 Filiala Iași comuna 26.03.2015 Conform obiectivelor 1. Operarea Efectuat 1. Există în LEP 2 1. Clarificarea 



Nord-
Est 

Răchiteni prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                             
2. O pers.decedată 
nu a fost radiată în  
term.legal de 24 ore 
de la data luării la 
cunoștință, radierea 
efectuându-se în 
timpul controlului                                                                                                                                                          

situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

44 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Moșna 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 3 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                             
2. Radierea în cazul a 
2 decese s-a efectuat 
cu depășirea 
term.legal de 24 ore 
de la data luării la 
cunoștință                            
3. LEP nepăstrate 
corespunzător                                                                                                                                                   

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                             
3. Păstrarea LEP în 
condiții 
corespunzătoare                                                         

45 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Cozmești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Radierea în cazul a 
două decese s-a 
efectuat cu 
depășirea tem. legal 
de 24 de ore de la 
data luării la 
cunoștință.                                                                                                                                                                                    

  1.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

46 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Dolhești 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP  8 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                             
2. O persoană 

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



Registrul Electoral decedată cu 
domiciliul in alt UAT 
nu a fost radiată                                                                                                                                                        

identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

47 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Stolniceni-
Prăjescu 

23.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 13 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                                                                                                                                                                                      

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

48 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Mircești 

30.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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. Au fost radiate 3 
pers.decedate cu 
depășirea term.legal 
de 24 ore de la data 
luării la cunoștință                                                                                                                                                           

1. Clarificarea 
situației 
persoanelor din 
LEP fără seria și 
numărul actului de 
identitate                            
2.Efectuarea 
actualizării și 
radierilor în 
Registrul electoral 
cu respectarea 
term.legal                                                                 

49 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Plugari 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 15 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                                                                                                                                                                                      

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

50 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Șipote 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. Există în LEP 41 
persoane fără seria și 
numărul actului de 
identitate                                                                                                                                                                           

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

51 Filiala Neamț Instituția 03.03.2015 1. verificarea organizării   Efectuat au fost discutate   



Nord-
Est 

Prefectului 
Județului 
Neamț 

activităților de instruire, 
organizate la nivelui județului 
Neamț                                                                                                                
2. monitorizarea modului în 
care prefecții au: numerotat 
secțiile de votare, transmis la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă delimitarea și 
numerotarea fiecarei secții de 
votare, adus la cunoștință 
publică delimitarea și 
numerotarea secțiilor de 
votare în termenele prevăzute 
de lege                                                                                                                                                                                                           
3. verificarea modului de 
organizare a alegerilor 
anterior organizate și 
verificarea respectării 
termenelor legale de realizare 
a operațiunilor electorale                                                                                                                                                                                                                          
4. urmarirea modului de 
stabilire a localurilor secțiilor 
de votare și a sediilor 
birourilor electorale precum și 
dotarea cu logistică necesara 
desfășurării activităților 
specifice                                                                                                                                                                                         
5. informarea asupra altor 
teme electorale 

subiecte privind 
modul de indeplinire 
a atribuțiilor 
Prefectului in ceea ce 
priveste 
comunicarea inform 
catre AEP cu privire 
la modificarile 
intervenite in 
structura UAT din 
județ si in planul 
urbanistic al 
localitatilor; 
existenta 
eventualelor cereri 
cu privire la 
organizarea 
referendumurilor; 
existenta sanctiunilor 
aplicate de catre 
Prefect primarilor in 
exercitarea 
atributiilor in 
domenul electoral. 

52 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț municipiul 
Piatra Neamț 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  223 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

53 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț municipiul 
Roman 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 

Efectuat  94 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Clarificarea 
situatiei pers. care 
nu au trecute, in 



Berești Tazlău termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

LEP, seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

54 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț BJABDEP 
Neamț 

05.03.2015 1. verificarea modului de 
efectuare a comunicărilor 
privind actualizarea 
Registrului electoral                                                                                    
2. informarea asupra altor 
teme privind Registrul 
electoral 

  Efectuat BJABDEP Neamț a 
sprijinit activitatea 
prefectului in scopul 
realizarii obligatiilor 
legale (art 18 al 5 
/35/2008) 

  

55 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț IGI - Biroul 
pentru 
Imigrări al 
judeţului 
Neamţ 

05.03.2015 1. analizarea modului in care 
Biroul pentru Imigrări al 
judeţului Neamţ și-a îndeplinit 
atribițiile electorale privind 
listele electorale 
complementare                                                                                                                                                                                                                
2. verificarea actualizării 
listelor electorale 
comlpementare, impreuna cu 
primarii, pâna la data de 1 
martie a fiecarui an 

  Efectuat LEC au fost 
distribuite catre cele 
51 de UAT-uri din 
județ (care au 
cetateni ai UE)  

  

56 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Făurei 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

57 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Mărgineni 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

58 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Boghicea 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  8 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;                                                                                                                                                                                                             

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



Registrul Electoral 
59 Filiala 

Nord-
Est 

Neamț comuna 
Sagna 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  15 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

60 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Botești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  8 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

61 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Tupilați 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  5 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;     1 pers. 
decedată radiată cu 
depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea 
situatiei pers. care 
nu au trecute, in 
LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea 
termenului legal de 
radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

62 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Icușești   

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;       

63 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Bahna 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat  13 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;     1 pers. 
decedată radiată cu 
depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea 
situatiei pers. care 
nu au trecute, in 
LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea 
termenului legal de 
radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

64 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Grințieș 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 4 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;         3 pers. 
decedate radiate cu 
depăşirea termenului 

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



Registrul Electoral legal de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      termenului legal de 
radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

65 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Tașca 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 2 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste;         1 pers. 
decedată radiată cu 
depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea 
situatiei pers. care 
nu au trecute, in 
LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea 
termenului legal de 
radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

66 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț orașul Bicaz 31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 18 persoane nu au 
seria si nr AI trecute 
în liste. 

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

67 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Vulturești 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 2 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                                
2. 1 pers. decedată 
radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;              
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării listelor 
electorale;           4. 1 
alegător radiat în 
baza unei hot.jud. 
care nu  prevedea 
interzicerea 
dreptului de a alege.    

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

68 Filiala 
Nord-

Suceava comuna 
Hârtop 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

1. Operarea 
deceselor cu 

Efectuat 1. 3 pers. decedate 
radiate din RE cu 

1. Clarificarea 
situației 



Est data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

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.    

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

69 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Șerbăuți 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 1 pers. decedată 
radiată 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. Popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale;                        
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal.                              

70 Filiala Suceava comuna 04.03.2015 Conform obiectivelor 1. Operarea Efectuat 1. nu au existat 1. Popularizarea 



Nord-
Est 

Calafindești prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale;                              
2. 3 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal. 

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

71 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Vadu 
Moldovei 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. nu există persoană 
desemnată pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;                                  
2. 3 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;                   
3. 4 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                            
4. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
alegătorilor de a 
consula listele 
electorale. 

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

72 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Preutești 

05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 

1. Popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale;                          
2. Efectuarea 
operațiunilor și 



posibilității 
alegătorilor de a 
consula listele 
electorale. 

actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal.                             

73 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Rădășeni  

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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. 1 persoană nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                         
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării listelor 
electorale;           4. s-
a constat necesitatea 
suplimentării 
cabinelor de vot.    

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. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal;          
4. Respectarea 
Hotărârii AEP nr. 
4/2008.                          

74 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna  
Cornu Luncii 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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. 6 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                         
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.Autorizarea unei 
a doua persoane 



pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                    
4. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal.                         

75 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Coșna 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat nu s-au constatat 
deficiențe 

- 

76 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Poiana 
Stampei 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 2 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. 10 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. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal.                         

77 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava orașul Siret 24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. LEC nu sunt 
semnate de 
persoanele abilitate;       
2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării listelor 

1. Popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale;                            
2. Semnarea LEC de 
către persoanele 
abilitate;           3. 



electorale;            3. 
LEP nu au fost 
prezentate echipei 
de control. 

Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal;             
4. Respectarea 
prevederilor art. 26 
alin. 5 din Legea nr. 
35/2008 și 
comunicarea 
situației LEP către 
BJ Suceava al AEP. 

78 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Mușenița 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. nu există persoană 
desemnată pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;                                  
2. 5 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;               
3. 5 pers. 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. Autorizarea unei 
persoane pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;                                     
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal. 

79 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava municipiul 
Câmpulung 
Moldovenesc  

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 24 de pres. 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 legal;           

80 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Sadova 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. nu există persoană 
desemnată pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;                                  
2. 1 pers. decedată 
radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;             
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării listelor 
electorale. 

1. Autorizarea a 
două persoane 
pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                  
2. Popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta LE;                 
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal. 

81 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava oraș Broșteni 26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 9 pres. nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;         2. nu 
au existat acțiuni de 
popularizare a 
posibilitățiiconsultării 
LE. 

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

82 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Crucea 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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. 2 pers. nu au 
trecute în LEP seria și 

1. Clarificarea 
situației 
alegătorilor care nu 
au trecute în LEP 
seria și numărul 
actului de 



numărul actului de 
identitate. 

identitate;                          
2. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal.  

83 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Ciocănești 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. 2 pers. Decadate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal. 

1. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea 
datelor din RE în 
termenul legal. 

84 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Cîîrlibaba 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Efectuat 1. există în LEP 4 
pers. care nu au 
trecute seria și 
numărul actului de 
identitate;                               
2. 1 pers. radiată din 
RE în baza unei hot. 
jud. care nu 
prevedea 
interzicerea 
dreptului de a alege;                                
3. LEC nu au fost 
prezentate echipei 
de control;                               
4. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității consulării 
LE. 

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

85 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Delești 

03.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 12 
alegători în listele 
electorale 

1.clarificarea 
situației 
alegătorilor din 
listele electorale 
permanente fără 
seria și numărul 



permanente;                                           
2. radierea unui 
deces în Registrul 
electoral  s-a făcut cu 
nerespectarea 
termenului legal;                  
3.listele electorale 
permanente nu erau 
semnate de primar. 

actului de 
identitate ;      2. 
efectuarea 
radierilor în 
Registrul electoral 
în termenul 
prevăzut de lege;                                         
3.semnarea listelor 
electorale 
permanente de 
către primar. 

86 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Bălteni 

03.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 2 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. 

87 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Ferești 

04.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 2 alegători 
în listele electorale 
permanente.                               

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

88 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Văleni 

04.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 16 
alegători în listele 
electorale 

1.clarificarea 
situației 
alegătorilor din 
listele electorale 
permanente fără 
seria și numărul 



permanente.                                  actului de 
identitate.     

89 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui oraș Murgeni 05.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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. 

90 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Blăgești 

05.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;                                           
2. radierea a două 
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. 

91 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Drînceni 

18.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

92 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui municipiul 
Huși 

18.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      

Neefectuat     



2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

93 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Tătărăni 

19.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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.       

94 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Bunești-
Averești 

19.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 2 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                           
2. radierea a două 
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. 

95 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Puiești 

24.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 8 alegători 
în listele electorale 
permanente;                                           
2. două decese nu 
erau radiate în 
Registrul electoral. 

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, 
precum și 
efectuarea celor 



două radieri prin 
decese direct în 
Registrul electoral  
în prezența echipei 
de control. 

96 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Gherghești 

24.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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

Neefectuat     

97 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Tăcuta 

25.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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.                                       

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

98 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Dănești 

25.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 8 alegători 
în listele electorale 
permanente.                                       

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

99 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Ibănești 

26.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;                                           
2. un deces nu era 
radiat  în Registrul 
electoral. 

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. 

100 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Băcani 

26.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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;                                            

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

101 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Berezeni 

31.03.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 16 
alegători în listele 
electorale 
permanente;                                           
2. un deces nu era 
radiat  în Registrul 
electoral. 

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. 

102 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Fălciu 

31.03.2016 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 03.03.2015 în comuna 
Berești Tazlău 

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 13 
alegători în listele 
electorale 
permanente;                                           
2. radierea a 6 
decese în Registrul 
electoral  s-a făcut cu 
nerespectarea 
termenului legal ;               
3. un deces nu era 
radiat  în Registrul 
electoral. 

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. 



 


