
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 
Bistrița 

01.04.2015 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 3 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si 
nr. actului de 
identitate; 
2 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. 



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 
Filipești 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat o persoană care nu are 
trecute in LEP seria si 
nr. actului de 
identitate; 
9 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. 

3 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Corbasca 

16.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

4 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Urechești 

16.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

5 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Berzunți 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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; 
2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal; 
un deces neradiat 

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 
Bârsănești 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat o 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. 



Registrul Electoral 
7 Filiala 

Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Gârleni 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal. 

Operarea radierilor cu 
respectarea termenului 
legal. 

8 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Racova 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

9 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Dămienești 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

10 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Negri 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

11 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Dofteana 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 7 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. 

12 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  orașul 
Târgu 
Ocna 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 

Efectuat 6 persoane care nu au 
trecute in LEP seria si 
nr. actului de identitate. 

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 



Berești Bistrița termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

numărul actului de 
identitate. 

13 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Târgu 
Trotuș 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

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

14 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Pârgărești 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

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

15 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Podu 
Turcului 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

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

16 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Glăvănești 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat o persoană care nu are 
trecute in LEP seria si 
nr. actului de 
identitate; 
2 decese radiate cu 
depășirea termenului 
legal (48 ore). 

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

17 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Unțeni 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

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

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

18 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Păltiniș 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 

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

Respectarea termenului 
legal de radiere   



Berești Bistrița termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

de ore   

19 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Roma 

03.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat Nu s-au constatat 
deficienţe 

  

20 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Avrămeni 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  6 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
1 pers. decedată 
radiată cu depăşirea 
termenului legal de 24 
de ore   

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate;                           
Respectarea termenului 
legal de radiere.  

21 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Dobârceni 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
1 pers. decedată 
radiată cu depăşirea 
termenului legal de 24 
de ore   

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

22 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Ibănești 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat Nu s-au constatat 
deficienţe 

  

23 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Suharău 

27.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

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

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



de ore   
24 Filiala 

Nord-
Est 

Botoșani comuna 
George 
Enescu 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat Nu s-au constatat 
deficienţe 

  

25 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Havârna 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  5 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate   

Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

26 Filiala 
Nord-
Est 

Botoșani comuna 
Mitoc 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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;  

27 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Valea 
Seacă 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 9 pers. decedate 
radiate 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 

28 Filiala 
Nord-
Est 

Iași orașul 
Podu 
Iloaiei 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 31 pers. care nu au 
trecute  in LEP seria si 
numărul actului de 
identitate 

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

29 Filiala 
Nord-
Est 

Iași orașul 
Hârlău 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 36 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                                                                                                                                                                                             
2 pers.radiate cu 
depășirea term.legal 

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



legal de radiere 
30 Filiala 

Nord-
Est 

Iași comuna 
Deleni 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat Nu s-au constatat 
deficienţe 

  

31 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Strunga 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 6 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                                                                                                                                                                                            

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

32 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Oțeleni 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat Nu s-au constatat 
deficienţe 

Nu e cazul 

33 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Cristești 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 7 pers. care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul CI                                                                                                                                                                                                                                                            

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

34 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Moțca 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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                LEC 
nesemnate 

Respectarea termenului 
legal de radiere              
Emiterea unei Dispozitii 
prin care să fie 
desemnate două 
persoane cu atributii in 
RE                                          
Semnarea LEC 

35 Filiala 
Nord-
Est 

Iași municipiul 
Pașcani 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 40 pers.care nu au 
trecute seria și numărul 
CI                                                  
LEC nesemnate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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



Registrul Electoral Semnarea LEC 
36 Filiala 

Nord-
Est 

Iași comuna 
Heleșteni 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

37 Filiala 
Nord-
Est 

Iași orașul 
Târgu 
Frumos 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 17 persoane fără seria 
și numărul actului de 
identitate                         
LEC nesemnate 

clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;  
Semnarea LEC 

38 Filiala 
Nord-
Est 

Iași orașul 
Tîrgu 
Frumos 

30.04.2015 1. Informarea privind sprijinul 
acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale 
permanente;                                                                                                                                      
2.Verificarea efectuării de 
comunicări către primari cu 
privire la persoanele care au 
decedat;                                                                                                                                            
3.Respectarea hotărârillor și 
instrucțiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorală 
Permanentă;                                                                                                                                                            
4. Acordarea de îndrumare 
pentru aplicarea legislației 
electorale. 

  Efectuat Acțiune neprogramată 
și efectuată 

  

39 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Lungani 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

40 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Făurei 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      

Efectuat 2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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



2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

41 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Mărgineni 

01.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 5 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

42 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Bozieni 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;     
2 pers. decedate 
radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

43 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Oniceni 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  15 persoane nu au 
seria si nr AI trecute în 
liste;     7 pers. 
decedate radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

44 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Pâncești 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;     
3 pers. decedate 
radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

45 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Poienari 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;     
2 pers. decedate 
radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

46 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Săbăoani 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 



47 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Timișești 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;     
12 pers. decedate 
radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

48 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Gârcina 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 9 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste. 

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

49 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Valea 
Ursului 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat  8 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;     
2 pers. decedate 
radiate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

50 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava municipiul 
Vatra 
Dornei 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1. 27 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. 5 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;                               
4. Autorizarea unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE și stabilirea unei 
proceduri interne de 
comunicare a.î. să se 
asigure respectarea art. 



23 alin. (2) din Lg. 
35/2008.                                               

51 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Dorna-
Arini 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Neefectuat     

52 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Forăști 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1.  4 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;            
2. nu este desemnată a 
doua persoană pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;  
3. o pers. nu are trecute 
în LEP seria și numărul 
actului de identitate;                     
4. un exemplar al LEC a 
fost predat la 
judecătorie;                                            
5. 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 unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE;                   
3. Popularizarea 
posibilității alegătorilor 
de a consulta listele 
electorale;                         
4. Clarificarea situației 
LEC și păstrarea 
acestora conf. disp. 
legale;          
5. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea datelor din 
RE în termenul legal.                                             

53 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Drăgușeni 

22.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1.  LEP nu au fost 
prezentate echipei de 
control;                           
2. 7 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;             
3. în perioada 
01.09.2014-31.03.2015 

1. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea datelor din 
RE în termenul legal;                              
2. Clarificarea situației 
LEP, păstrarea acestora 
conf. prevederilor legale 
și comunicarea situației 
către BJ SV;                                                



operațiunile în RE au 
fost efectuate de către 
o persoană 
neautorizată;                 
4. LEC actualizate la 
data de 01.03.2015 nu 
au fost ridicate de la 
IGI-Biroul pentru 
Imigrări Suceava.   

3. Autorizarea unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE.                                             

54 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Frătăuții 
Vechi 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1. 3 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                             
2. anterior datei de 
07.04.2015 operațiunile 
în RE au fost efectuate 
de către două persoane 
neautorizată;                  
3. 8 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;              
4. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
listelor electorale. 

1. Clarificarea situației 
personelor 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.                              

55 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Frătăuții 
Noi 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 4 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 
personelor 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 



4.  1 pers. radiată din 
RE în baza unei hot. jud. 
care nu prevedea 
interzicerea dreptului 
de a alege. 

RE cu respectarea 
cazurilor de radiere și a 
termenului legal.                          

56 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Cacica 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 

1. Clarificarea situației 
personelor 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 cu respectarea 
cazurilor de radiere și a 
termenului legal.                          

57 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Botoșana 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. 3 persoane nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate.    

1. Clarificarea situației 
personelor care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                       
2. Autorizarea unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE;                   
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea datelor din 
RE cu respectarea 
cazurilor de radiere și a 
termenului legal.                          



58 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Pătrăuți 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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 sunt persoane 
desemnate pentru 
efectuarea 
operațiunilor în RE;          
 3. 2 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal;             
4. nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE. 

1. Clarificarea situației 
personelor care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                       
2. Autorizarea unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE;                  
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea datelor din 
RE cu respectarea 
cazurilor de radiere și a 
termenului legal.                          

59 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Șcheia 

29.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1.  nu au existat acțiuni 
de popularizare a 
posibilității consultării 
LE;                  
2. LEP nu au fost 
prezentate echipei de 
control;                                
3. 36 pers. decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului legal.  

1. Clarificarea situației 
LEP și comunicarea 
situației către BJ SV;                      
2. Autorizarea unei a 
doua persoane pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE  și stabilirea unei 
proceduri interne de 
comunicare a.î. să se 
asigure respectarea art. 
23 alin. (2) din Lg. 
35/2008;                            
3. Efectuarea 
operațiunilor și 
actualizarea datelor din 
RE cu respectarea 
cazurilor de radiere și a 
termenului legal.                          



60 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Drînceni 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.       

61 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui municipiul 
Huși 

02.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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 47 alegători 
în listele electorale 
permanente.                                         

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

62 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Coroiești 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. efectuarea unei 
radieri prin deces cu 
depășirea 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.  

63 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Ciocani 

21.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.       

64 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Gîrceni 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.       



65 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Pungești 

23.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.                                         

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

66 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Vulturești 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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

Efectuat 1.nu au fost prezentate 
listele electorale 
permanente pentru 
alegerea președintelui 
României la momentul 
controlului 

1.dovada existenței 
listelor electorale 
permanente în termen 
de 2 săptămâni de la 
data controlului 

67 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Zăpodeni 

28.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.       

68 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Albești 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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.                                         

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

69 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Lipovăț 

30.04.2015 Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din data 
de 01.04.2015 în comuna 
Berești Bistrița 

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. efectuarea unei 
radieri prin deces cu 
depășirea 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. 

 


