
Filiala Nord-Est 

Nr. Crt Judet UAT Data 
controlului Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 

Botoşani Primăria comunei 
Călăraşi 

02.10.2014 1. urmărirea modului de respectare, 
de către autorităţile publice locale cu 
atribuţii în domeniul electoral a 
deciziilor şi hotărârilor birourilor 
electorale, a instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP; 
2.monitorizarea şi controlul efectuării 
operaţiunilor în Registrul electoral; 
3. monitorizarea modului în care 
primarii aduc la cunoştinţă publică 
delimitarea şi numerotarea fiecărei 
secţii de votare, precum şi locurile de 
desfăşurare a votării; 
4.verificarea modului de întocmire a 
listelor electorale speciale şi a copiilor 
de pe listele electorale speciale; 
5.verificarea modului de întocmire şi 
tipărire a listelor electorale 
permanente; 
6.verificarea modului de păstrare a 
listelor electorale; 
7. verificarea modului în care primarii 
asigură condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea de către 
alegători a listelor electorale; 
8.verificarea modului de stabilire a 
localurilor secţiilor de votare şi a 
sediilor birourilor electorale precum şi 
dotarea cu logistica necesară 
desfăşurării activităţii specifice; 

     18pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate                                  

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



9. verificarea modului de păstrare şi 
gestionare a logisticii electorale 
folosite la consultările electorale 
anterioare; 
10.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 

Iaşi Primăria comunei 
Plugari 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

3 Iaşi 

Primăria comunei 
Şipote 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



4 

Neamţ Primăria comunei 
Ţibucani 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 9 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 01.09-
01.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.                                                                                                                                                                                                                                            
6. Aducerea la cunoștința 
publică a locațiilor, 
delimitării si numerotării 
secțiilor de votare, prin 
afișarea unui anunț la 
primarie                                                                                                                                                                                                                                         
7. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                   
  



5 

Neamţ Primăria comunei 
Petricani 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 10 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 01.09-
01.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.                                                                                                                                                                                                                                            
6. Aducerea la cunoștința 
publică a locațiilor, 
delimitării si numerotării 
secțiilor de votare, prin 
afișarea unui anunț la 
primarie                                                                                                                                                                                                                                         
7. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                               
8.Nominalizarea a 2 
persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                 
  



6 

Suceava Primăria comunei 
Stroieşti 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 2 decese înregistrate în 
perioada 23.08-
01.10.2014 au fost 
operate în RE cu 
nerespectarea termenului 
legal;                          
2.Există în LEP 2 persoane 
care au lipsă seria și 
numărul actului de 
identitate;    

1. Efectuarea operațiunilor 
și actualizarea datelor din 
RE în termenul legal;                                                                                                               
2. Clarificarea situației 
persoanelor care nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul C.I.;      

7 

Suceava Primăria comunei 
Bălăceana 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 2 persoane 
care au lipsă seria și 
numărul actului de 
identitate;                                

1.Clarificarea situației 
persoanelor care nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul C.I.;                                                                                                                                             

8 
Vaslui Primăria comunei 

Dăneşti 
01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

9 
Vaslui Primăria comunei 

Tăcuta 
01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

10 

Botoşani Primăria comunei 
Coţuşca 

01.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

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

   Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;          
Respectarea termenului 
legal de radiere. 



11 

Iaşi Primăria comunei 
Bivolari 

02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1 Termenul legal de 
radiere  a persoanelor a 
fost depășit pentru un 
deces din totalul de 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.Exisă în LEP 9 persoane 
fără serie și număr CI. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii 

12 

Iaşi Primăria comunei 
Trifeşti 

02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. Termenul legal de 
radiere  a persoanelor a 
fost depășit pentru un 
deces din totalul de 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.Exisă în LEP 12 persoane 
fără serie și număr CI.                                                            

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii     
 3.Semnarea LEP și LEC de 
către persoanele abilitate.       



13 

Neamţ Primăria comunei 
Gâdinţi 

02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 2 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 02.09-
02.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.                                          
6. Aducerea la cunoștința 
publică a locațiilor, 
delimitării si numerotării 
secțiilor de votare, prin 
afișarea unui anunț la 
primarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                                                                                
  



14 

Neamţ Primăria comunei Ion 
Creangă 

02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 15 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 02.09-
02.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP nu au fost predate 
spre topire. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                                                                                
  

15 
Vaslui Primăria comunei 

Gârceni 
02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

16 
Vaslui Primăria comunei 

Pungeşti 
02.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



17 

Botoşani Primăria comunei 
Drăguşeni 

03.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

 3 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore.   

 Respectarea termenului 
legal de radiere. 

18 

Botoşani Primăria comunei 
Lunca 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

5 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore                           
2 pers. care nu au trecute 
în LEP seria şi numărul 
actului de identitate                                  

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

19 

Iaşi Primăria comunei 
Vlădeni 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 15 
persoane care nu au 
trecute seria si nr.actului 
de identitate;                                               
2.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii; 
3.Afișarea anunțului la 
sediul Primăriei cu privire la 
faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;       



20 

Iaşi Primăria comunei 
Fântânele 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 6 persoane 
care nu au trecute seria si 
nr.actului de identitate;                                              
2.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii; 
3.Afișarea anunțului la 
sediul Primăriei cu privire la 
faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;      



21 

Neamţ Primăria comunei 
Dămuc 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 1 persoană nu are seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 07.09-
07.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                        
6.Nominalizarea a celei de-a 
2 persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                   
  



22 

Neamţ Primăria comunei 
Bicazu Ardelean 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 07.09-
07.10.2014 radierea a 3 
decese s-a facut cu 
depasirea termenului legal 
de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                        
6.Nominalizarea a celei de-a 
2 persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                   
7.Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.  



23 

Suceava Primăria comunei 
Păltinoasa 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 8 persoane 
care au lipsă seria şi 
numărul actului de 
identitate;                      2. 
Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale.                                                                     

1.Clarificarea situației 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                       2. 
Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.  

24 

Suceava Primăria comunei 
Ilişeşti 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 5 persoane 
care au lipsă seria şi 
numărul actului de 
identitate;                                                              
2.Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale.                                      

1.Clarificarea situației 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                                                                             
2.Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.                               

25 

Vaslui Primăria comunei 
Vinderei 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 1 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2.  11 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;       3. Lipsa 
desemnării celei de-a 
doua persoane autorizate 
să opereze în Registrul 
electoral.           

1. Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                 
3. Desemnarea unei a doua 
persoane autorizate să 
opereze în Registrul 
electoral. 



26 

Vaslui Primăria comunei 
Fruntişeni 

07.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 1 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2. Lipsa desemnării celei 
de-a doua persoane 
autorizate să opereze în 
Registrul electoral.           

1. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                 
2. Desemnarea unei a doua 
persoane autorizate să 
opereze în Registrul 
electoral. 

27 

Botoşani Primăria comunei 
Mihăileni 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

 3 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore.  7 pers. 
care nu au trecute în LEP 
seria şi numărul actului de 
identitate                           

   Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu are 
trecute in LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate;          
Respectarea termenului 
legal de radiere. 

28 

Iaşi Primăria comunei 
Ungheni 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 7 persoane 
care nu au trecute seria si 
nr.actului de identitate;                                                          
2.Nu există nici o persoană 
delegată să opereze 
modificări în RE;                    
3.Nu este afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii; 
3.Emiterea Dispoziției de 
către primar privind 
autorizarea pers.desemnate 
să opereze în RE;         
4.Afișarea anunțului cu 
privire la faptul că cetățenii 
pot consulta LEP;                                                                                                                 



29 

Iaşi Primăria comunei 
Holboca 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

                                                                                      
1.Există în LEP 25  
persoane care nu au 
trecute  seria și nr.CI;                            
2.Nu este o 
pers.autorizată prin 
Dispoziția primarului să 
efectueze operațiuni în 
RE;                                                                       
3.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Emiterea Dispoziției de 
către primar privind 
autorizarea pers.desemnate 
să efectueze operațiuni în 
RE; 3.Afișarea anunțului cu 
privire la faptul că cetățenii 
pot consulta LEP;                                



30 

Neamţ Primăria comunei 
Borca 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 6 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 08.09-
08.10.2014 radierea a  2 
decese s-a facut cu 
depasirea termenului legal 
de 24 ore(initial ele au fost 
inregistrate in termenul 
legal, dar dintr-o eroare s-
a revenit asupra lor cu 
stergerea documentelor 
de radiere);                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                                                                                         
6.Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.  



31 

Neamţ Primăria comunei 
Fărcaşa 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 4 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 08.09-
08.10.2014 radierea a  2 
decese s-a facut cu 
depasirea termenului legal 
de 24 ore (decesele s-au 
inregistrat in week-end, 
iar operarea s-a facut in 
ziua de luni);                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                                                                                         



32 

Suceava Primăria comunei 
Iacobeni 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 9 persoane 
care au lipsă seria și 
numărul actului de 
identitate;                2. 
Radierea a 2 decese, 
înregistrate în perioada 
01.09-30.09.2014, de 
către o persoană 
neautorizată;                           
3. Radierea a 3 alegători 
din RE cu nerespectarea 
termenului legal;                    
4.Nu au existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale.  

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

33 

Suceava Primăria comunei 
Fundu Moldovei 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP o persoană 
care are lipsă seria şi 
numărul actului de 
identitate;         2.Nu este 
desemnată a doua 
persoană pentru 
efectuarea operațiunilor 
în RE;                        3.Nu au 
existat acțiuni de 
popularizare a posibilității 
consultării listelor 
electorale.     

1.Clarificarea situației 
persoanei care nu are 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                                   
2.Autorizarea, prin 
dispoziție, a celei de-a doua 
persoane pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;                                                                                                               
3.Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale. 



34 

Vaslui Primăria comunei 
Dodeşti 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 2 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2.  5 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;                      

1. Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                  

35 

Vaslui Primăria comunei 
Şuletea 

08.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

 1. 1 pers. care nu au are 
trecută în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;             2. Lipsa 
desemnării celei de-a 
doua persoane autorizate 
să opereze în Registrul 
electoral.           

1. Clarificarea situaţiei 
persoanei care nu au 
trecută în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Desemnarea unei a doua 
persoane autorizate să 
opereze în Registrul 
electoral. 

36 

Botoşani Primăria comunei 
Prăjeni 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

4 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore.   

           Respectarea 
termenului legal de radiere. 



37 

Botoşani Primăria comunei 
Copalău 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

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

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



38 

Iaşi Primăria comunei 
Probota 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

                                                                                      
1.Există în LEP 13  
persoane care nu au 
trecute  seria și nr.CI;                            
2.Radierea persoanelor 
decedate s-a făcut cu 
depășirea termenului 
legal;                                                        
3.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;             4.Nu 
este nici o persoană 
desemnată prin Dispoziția 
primarului să efectueze 
operațiuni în RE;                                                       
5.LEP nu sunt semnate de 
pers.abilitate și 
îndosariate conf. legii;                                                               
6. Nu a fost emisă Disp.cu 
privire la locurile speciale 
de afișaj electoral;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Clarificarea situației pers. 
fără serie și nr.CI;     
2.Actualizatrea în termen a 
registrului;   
3.Afișarea anunțului cu 
privire la faptul că cetățenii 
pot consulta LEP;       
4.Emiterea Dispoziției 
privind pers.care efectuează 
operațiuni în RE;     
5.Semnarea LEP de către 
pers.abilitate și 
îndosarierea în registre cu 
file detașabile conf.legii;                    
6.Emiterea Disp.cu privire la 
locurile speciale de afișaj 
electoral; 

39 

Iaşi Primăria comunei 
Tomeşti 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

                                                                                      
1.Există în LEP 32 de  
persoane care nu au 
trecute  seria și nr.CI;                                                                                   
2.LEC nu sunt semnate de 
pers.abilitate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.Actualizarea permanentă 
și în termen a RE;            
2.LEC să fie semnate de 
pers.abilitate; 



40 

Neamţ Primăria comunei 
Stăniţa 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 09.09-
09.10.2014 radierea unui 
deces s-a facut cu 
depasirea termenului legal 
de 24 ore (decesul s-au 
inregistrat in week-end, 
iar operarea in RE s-a 
facut in ziua de luni);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                        
6.Nominalizarea a celei de-a 
2 persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                   



41 

Neamţ Primăria comunei Bâra 09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 3 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 09.09-
09.10.2014 radierea a 2 
decese s-a facut cu 
depasirea termenului legal 
de 24 ore (decesele s-au 
inregistrat in week-end, 
iar operarea in RE s-a 
facut in ziua de luni);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                        
6.Nominalizarea a celei de-a 
2 persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                   



42 

Vaslui Primăria comunei 
Viişoara 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 1 pers. decedată radiată 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2.  7 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;             3. 
Descărcarea delimitărilor 
și a sediilor secțiilor de 
votare nu a fost efectuată 
conform calendarului                 

1. Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                 
3. Descărcarea delimitărilor 
și a sediilor secțiilor de 
votare a fost efectuată la 
momentul controlului, în 
prezența echipei de control  

43 

Vaslui Primăria comunei 
Găgeşti 

09.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 2 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2.  2 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;             3. Lipsa 
desemnării celei de-a 
doua persoane autorizate 
să opereze în Registrul 
electoral.           

1. Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                 
3. Desemnarea unei a doua 
persoane autorizate să 
opereze în Registrul 
electoral. 



44 

Botoşani Primăria comunei 
Rădăuţi Prut 

10.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

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

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

45 
Botoşani Primăria comunei 

Ripiceni 
14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

46 
Iaşi Primăria comunei 

Coarnele Caprei 
14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

47 
Iaşi Primăria comunei 

Focuri 
14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

48 

Neamţ Primăria comunei 
Costişa 

14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

49 

Neamţ Primăria comunei 
Zăneşti 

14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

50 

Suceava Primăria oraşului 
Frasin 

14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 14 
persoane care au lipsă 
seria şi numărul actului de 
identitate;                                                               

1.Clarificarea situației 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria și 
numărul actului de 
identitate;                                                                             
2.Popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale.                               



51 

Suceava Primăria comunei 
Vama 

14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 7 pers. decedate radiate 
cu depăşirea termenului 
legal;  
2.  6 pers. care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate ;  
3. 2 decese neradiate  
4. efectuarea de 
operațiuni în Registrul 
elctoral de către persoane 
neautorizate                    

1. Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate; 
2. Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                  

52 
Vaslui Primăria comunei 

Puieşti 
14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

53 
Vaslui Primăria comunei 

Ghergheşti 
14.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

54 
Botoşani Primăria comunei 

Santa Mare 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

55 
Iaşi Primăria comunei 

Scobinţi 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

56 
Iaşi Primăria comunei 

Cepleniţa 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

57 

Neamţ Primăria comunei 
Poiana Teiului 

15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



58 

Neamţ Primăria comunei 
Pipirig 

15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

59 
Suceava Primăria oraşului Gura 

Humorului 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

60 

Suceava Primăria comunei 
Mănăstirea Humorului 

15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

61 
Vaslui Primăria comunei 

Roşieşti 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

62 
Vaslui Primăria comunei 

Vutcani 
15.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

63 
Botoşani Primăria comunei 

Şendriceni 
16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

64 
Botoşani Primăria comunei 

Brăeşti 
16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

65 
Iaşi Primăria comunei 

Cotnari 
16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

66 
Iaşi Primăria comunei Balş 16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

67 

Neamţ Primăria comunei 
Tazlău 

16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



68 

Neamţ Primăria comunei 
Dumbrava Roşie 

16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

69 
Vaslui Primăria comunei 

Buneşti Avereşti 
16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

70 
Vaslui Primăria comunei 

Tătărăni 
16.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

71 
Botoşani Primăria comunei 

Todireni 
21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

72 

Iaşi Primăria comunei 
Belceşti 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 31 
persoane care nu au 
trecute seria si nr.actului 
de identitate;                                               
2.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;    3.Radierea  
deceselor din per.20.09-
20.10.2014 s-a efectuat cu 
depășirea term.legal(24 
ore);                                                 
4.Un deces nu a fost 
radiat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii; 
3.Afișarea anunțului la 
sediul Primăriei cu privire la 
faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;  4.Radierea 
decesului neoperat;      



73 

Iaşi Primăria comunei 
Erbiceni 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1.Există în LEP 20 
persoane care nu au 
trecute seria si nr.actului 
de identitate;                                              
2.Nu a fost afișat anunț la 
sediul primăriei cu privire 
la faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, în LEP, 
seria si nr. CI;                                                                                                                                                                                                        
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers.înscrise 
în RE și radierea conf.legii; 
3.Afișarea anunțului la 
sediul Primăriei cu privire la 
faptul că cetățenii pot 
consulta LEP;      



74 

Neamţ Primăria comunei 
Vânători Neamţ 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 5 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 21.09-
21.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP au fost predate 
spre topire Instituției 
Prefectului (conf. adresei 
nr. 3429/06.10.2014), 
acesta din urma , urmând 
sa le predea SC Petrocart 
SA. - Piatra N. 

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instrucțiunilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                        
6.Nominalizarea a celei de-a 
2 persoane, prin dispozitia 
primarului, sa opereze in 
RE;                                                                                                                                   
  



75 

Neamţ Primăria comunei 
Negreşti 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. 18 persoane nu au seria 
si nr AI trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. In perioada 21.09-
21.10.2014 radierea 
deceselor s-a facut cu 
respectarea termenului 
legal de 24 ore;                                                                                                                                                                                                                        
3. Exemplarele anterioare 
ale LEP  nu au fost predate 
spre topire  

1.Clarificarea situatiei pers. 
care nu au trecute, in LEP, 
seria si nr. AI;                                                                                                                                                                                                    
2.Actualizarea datelor de 
identificare a pers. inscrise 
in RE si radierea conform 
legii;                                                                                                                                                                                         
3. Respectarea Hoatarârii nr 
4/2008 a AEP;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instrucțiunilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Comunicarea către AEP și 
către BESV a modificărilor 
intervenite după predarea 
copiilor LEP                                                                                                                                                                                                      
6.Intreprinderea actiunilor 
necesare in scopul 
intocmirii AI pentru 
alegatorii cu adresa de 
domiciliu incompleta.  
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Suceava Primăria comunei 
Moara 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



77 

Suceava Primăria comunei 
Ciprian Porumbescu 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

78 

Vaslui Primăria comunei 
Hoceni 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului 
legal;      
2. Instruiri privind noile 
funcţionalităţi în Registrul 
Electoral 

1. 8 persoane care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate            
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Vaslui Primăria comunei 
Dimitrie Cantemir 

21.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

1. Operarea deceselor cu 
depășirea termenului 
legal;      
2. Instruiri privind noile 
funcţionalităţi în Registrul 
Electoral 

1. 8 persoane care nu au 
trecute în LEP seria şi 
numărul actului de 
identitate            
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Botoşani Primăria comunei 
Unţeni 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

81 
Iaşi Primăria comunei 

Cucuteni 
22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

82 

Iaşi Primăria comunei 
Costeşti 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



83 

Neamţ Primăria comunei 
Cordun 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

84 

Neamţ Primăria comunei 
Dulceşti 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

85 

Suceava Primăria comunei Capu 
Câmpului 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

86 

Suceava Primăria comunei 
Valea Moldovei 

22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

87 
Vaslui Primăria comunei 

Berezeni 
22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

88 
Vaslui Primăria comunei 

Fălciu 
22.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

89 
Botoşani Primăria comunei 

Vârfu Câmpului 
23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

90 
Iaşi Primăria comunei 

Sireţel 
23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 



91 
Iaşi Primăria comunei 

Lespezi 
23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

92 

Neamţ Primăria comunei 
Boghicea 

23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

93 

Neamţ Primăria comunei 
Sagna 

23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

94 
Vaslui Primăria comunei 

Ibăneşti 
23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

95 
Vaslui Primăria comunei 

Băcani 
23.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

96 
Botoşani Primăria comunei 

Vorona 
24.10.2014 Conform obiectivelor prevăzute în 

controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Călăraşi 

  ANULAT 

 


