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Filiala Nord-Est           
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Bacău Primăria comunei 
Măgura 

 
DATA CONTROLULUI 

02.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

06.03.2012 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Actualizarea LEP 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

- Există în LEP 3 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
 

2. Bacău Primăria comunei 
Nicolae Bălcescu 

 
DATA CONTROLULUI 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 

- Există în LEP 14 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

02.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

07.12.2011 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

  

3. Bacău Primăria comunei 
Gârleni 

 
DATA CONTROLULUI 

09.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

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

ANULAT 
 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
 
- 

la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

4. Bacău Primăria comunei 
Racova 

 
DATA CONTROLULUI 

09.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 

ANULAT 
 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

5. Iaşi Primăria comunei 
Valea Lupului 

 
DATA CONTROLULUI 

23.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

27.10.2010 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
-Păstrarea LEP 
conform 
prevederilor legale; 
- Actualizarea LEP. 

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

- Există în LEP 11 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Listele electorale 
permanente şi 
complementare nu erau 
semnate de către 
persoanele abilitate (primar 
şi secretar); 
- Decesele din perioada 
02.04-23.06.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
01 august 2014. 
- Semnarea listelor 
electorale permanente 
şi complementare de 
către persoanele 
abilitate (primar şi 
secretar). Termen de 
realizare: 23 iulie 
2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
Termen de realizare: 
permanent; 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  
Potochină Agnes - 
secretar . 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

6. Iaşi Primăria comunei 
Rediu 

 
DATA CONTROLULUI 

10.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

27.10.2010 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
-Păstrarea LEP 
conform 
prevederilor legale; 
- Transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
judecătoria 
arondată. 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

- Există în LEP 9 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
sat, arteră, număr 
imobil). Termen de 
realizare: permanent. 
 

7. Neamţ Primăria comunei 
Secuieni 

 
DATA CONTROLULUI 

23.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

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

ANULAT 
 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

8. Neamţ Primăria comunei 
Trifeşti 

 
DATA CONTROLULUI 

23.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

ANULAT 
 

Reprogramare control 
 

9. Botoşani Primăria oraşului 
Flămânzi 

 
DATA CONTROLULUI 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 

ANULAT 
 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

30.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

10. Botoşani Primăria comunei 
Frumuşica 

 
DATA CONTROLULUI 

30.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 

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

ANULAT 
 

Reprogramare control 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 
MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
 
- 

la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

 
 

CONTROALE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE 
 

1. Botoşani Primăria comunei 
Vlădeni 

 
DATA CONTROLULUI 

03.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

20.10.2009 
 
 

MĂSURI DISPUSE  

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 

- Există în LEP o persoană 
căreia îi lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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(la ultimul control) 
 
- 

întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

2. Suceava Instituţia Prefectului 
Judeţului  Suceava 

 
DATA CONTROLULUI 

03.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

-  prezentarea personalului nou încadrat în Biroul 
Judeţean Suceava.  
- informarea cu privire la modul de desfăşurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European din data de 
25.05.2014, precum şi cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele 
României din anul 2014. 
 

- 
 

- 
 

3. Neamţ Primăria comunei 
Alexandru cel Bun 

 
DATA CONTROLULUI 

08.07.2014 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 

- Există în LEP 8 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate.  
. 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
15.05.2012 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

 15 iulie 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
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Termen de realizare: 
permanent. 
 

4. Iaşi Instituţia Prefectului    
Judeţului Iaşi 

 
DATA CONTROLULUI 

10.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

-  prezentarea personalului nou încadrat în Biroul 
Judeţean Suceava.  
- informarea cu privire la modul de desfăşurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European din data de 
25.05.2014, precum şi cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele 
României din anul 2014. 
 

- - 

5. Neamţ Primăria comunei 
Agapia 

 
DATA CONTROLULUI 

17.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

03.05.2012 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 

- Există în LEP 2 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Decesele din perioada 
20.02-12.07.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
24 iulie 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
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confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
Termen de realizare: 
permanent; 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  
secretarul comunei 
Agapia, Ilioi Elena. 

 
6. Neamţ Primăria comunei 

Grumăzeşti 
 

DATA CONTROLULUI 
17.07.2014 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 

- Există în LEP 6 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Decesele din perioada 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
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DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
09.08.2011 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

04.04-15.07.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 
 

24 iulie 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
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Termen de realizare: 
permanent; 
- Analizarea situaţiei 
alegătorilor din satul 
Grumăzeşti pentru a fi 
arondaţi în mod 
automat pe cele două 
secţii de votare, 
utilizând criteriul 
alfabetic; 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  
secretarul comunei 
Grumăzeşti. 
 

7. Iaşi Primăria comunei 
Ion Neaculce 

 
DATA CONTROLULUI 

23.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

22.02.2012 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 

- Există în LEP 6 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Decesele din perioada 
14.03-07.04.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 
 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
01 august 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
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- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
Termen de realizare: 
permanent; 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  Iftimiei 
Mihai– consilier. 
 

8. Suceava Primăria comunei 
Pătrăuţi 

 
DATA CONTROLULUI 

24.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

27.07.2010 

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

- Există în LEP 4 persoane 
cărora le lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Decesele din perioada 
02.04-12.07.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
01 august 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 



 18 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Păstrarea LEP 
conform 
prevederilor legale; 
- Actualizarea LEP. 

- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 
 

înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
Termen de realizare: 
permanent. 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  
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Călinescu Mihai 
Valerian – secretar. 
 

9. Botoşani Primăria comunei 
Băluşeni 

 
DATA CONTROLULUI 

24.07.2014 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 
 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată;. 

- Există în LEP o persoană 
căreia îi lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
- Decesele din perioada 
15.05-04.07.2014 au fost 
operate cu depăşirea 
termenului legal de 24 de 
ore de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor care 
impun radierea. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
Termen de realizare: 
01 august 2014. 
- Actualizarea datelor 
de identificarea ale 
cetăţenilor români 
înscrişi în Registrul 
electoral şi radierea 
conform cazurilor 
prevăzute de 
dispoziţiile art. 23 alin. 
1 din Legea 35/2008, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, raportat la 
dispoziţiile art.50 
lit.a^2. Termen de 
realizare: 24 ore de la 
data luării la 
cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce 
impun actualizarea sau 
radierea. 
- Respectarea 
hotărârilor şi 
instrucţiunilor 
Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen 
de realizare: 
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permanent. 
- Efectuarea de acţiuni 
în scopul întocmirii 
actelor de identitate 
pentru alegătorii fără 
adresă completă de 
domiciliu (denumire 
arteră, număr imobil). 
Termen de realizare: 
permanent. 
- A fost sancţionat cu 
AVERTISMENT  
Stratulat Mihai – 
primar. 
 

 
 


