
Filiala Nord-Est 

Nr. Crt. Judet UAT Data controlului Obiective 
Motivele care au generat 
stabilirea obiectivelor de 

control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat Măsuri dispuse 

1 Bacău  Comuna 
Cașin 27.01.2015 

1. existența exemplarului original 
al listei electorale permanente, a 
listei electorale complementare 
și a listei electorale speciale; 
2. verificarea modului de 
păstrare a registrelor cuprinzând 
listele electorale; 
3. verificarea modului de 
întocmire a listelor electorale 
permanente, a listelor electorale 
complementare și a listelor 
electorale speciale; 
4. verificarea semnării listelor 
electorale de către persoanele 
abilitate; 
5. verificarea actualizării listelor 
electorale permanente și a 
Registrului electoral, de către 
persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite;  
6. verificare autorizării 
personelor care efectuează 
operaâiuni în Registrul electoral; 
7. respectarea de către primar a 
obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a 
listelor electorale permanente şi 
de soluţionare a întâmpinărilor 
privind omisiunile, înscrierile 
greşite sau erorile din listele 
electorale permanente; 
8. realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 

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

Neefectuat   



9. verificarea modului de 
păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică 
electorală, obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi 
modul de confecţionare a 
materialelor de logistică 
electorală (urne, cabine de vot 
etc.);  
10.respectarea hotărârilor și 
instrucțiunilor adoptate de 
A.E.P.; 
11. obţinerea de informaţii cu 
privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
12. acordarea de îndrumare 
electorală privind modalitatea de 
predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform 
prevederilor art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
13. verificarea respectării 
criteriilor de delimitare a secțiilor 
de votare, de arondare a 
alegătorilor la secțiile de votare 
și a altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, 
conform prevederilor legislației 
electorale; 
14. verificarea modului de 
repectare a protecției datelor cu 
caracter personal cuprinse în 
listele electorale. 



2 Bacău  
Comuna 
Mănăstirea 
Cașin 

27.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Neefectuat   

3 Bacău  Comuna 
Cleja 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Neefectuat   

4 Bacău  Comuna 
Răcăciuni 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Neefectuat   

5 Bacău  Comuna 
Traian 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

6 Bacău  Comuna 
Secuieni 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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

7 Botoşani Comuna 
Brăești 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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



8 Botoşani Comuna 
Pomârla 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat      Respectarea termenului legal 
de radiere. 

9 Botoşani Comuna 
Vorona 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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

10 Botoşani 
Comuna 
Mihai 
Eminescu 

30.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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

11 Iași  
Comuna 
Coarnele 
Caprei 

27.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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

12 Iași  Comuna 
Focuri 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria și 
numărul actului de identitate                      
2. Radierea persoanelor din RE 
cu respectarea termenului de 24 
de ore           



13 Iași  Comuna  
Scobinți 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria și 
numărul actului de identitate                      
2. Radierea persoanelor din RE 
cu respectarea termenului de 24 
de ore           

14 Iași  Comuna 
Ceplenița 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

1. Clarificarea situației 
persoanelor din LEP fără seria și 
numărul actului de identitate                      
2. Radierea persoanelor din RE 
cu respectarea termenului de 24 
de ore           

15 Iași  Comuna 
Cotnari 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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

16 Iași  Comuna Balș 29.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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



17 Neamț Comuna 
Costișa 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Actualizarea delimitărilor SV si 
stabilirea sediilor acestora; 
6.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV. 



18 Neamț Comuna 
Zănești 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Actualizarea delimitărilor SV si 
stabilirea sediilor acestora; 
6.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV;                                                                                                                                                                                                      
7. Urmarirea actualizarii LEC 
impreuna cu BJNT Imigrări. 



19 Neamț Comuna 
Tazlău 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Actualizarea delimitărilor SV si 
stabilirea sediilor acestora; 
6.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV;                                                                                                  
7. Urmarirea actualizarii LEC 
impreuna cu BJNT Imigrări.    



20 Neamț 
Comuna 
Dumbrava 
Roșie 

28.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Actualizarea delimitărilor SV si 
stabilirea sediilor acestora; 
6.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV;                                                                                                                                                                                                      
7. Urmarirea actualizarii LEC 
impreuna cu BJNT Imigrări;                                                                    
8. Nominalizarea unei  a doua 
persoane care sa opereze in RE.  



21 Neamț Comuna 
Bârgăoani 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV;                                                                                                                                                                                                      
6. Urmarirea actualizarii LEC 
impreuna cu BJNT Imigrări;                                                                     



22 Neamț Comuna 
Dragomirești 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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 prevederilor 
privind conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca localurile 
sectiilor de votare;                                                                                                                                                                                                                        
4. Respectarea hotararilor si 
instruirilor AEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.Urmărirea respecatării 
nedepașirii nr. maxim de 
locuitori cu ocazia organizării SV; 
6.Actualizarea delimitărilor SV si 
stabilirea sediilor acestora.                                                                                                                                                                                                                                                                        



23 Suceava  Oraș Gura 
Humorului 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

24 Suceava  
Comuna 
Mănăstirea 
Humorului 

27.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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



25 Suceava  Comuna 
Moara 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

26 Suceava  
Comuna 
Ciprian 
Porumbescu 

28.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

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



27 Suceava  
Comuna 
Capu 
Câmpului 

29.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

28 Suceava  
Comuna 
Valea 
Moldovei 

29.01.2015 
Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

29 Vaslui Comuna 
Grivița 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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



30 Vaslui Comuna 
Zorleni 27.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

31 Vaslui Comuna 
Roșiești 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

32 Vaslui Comuna 
Vutcani 28.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

33 Vaslui Comuna 
Ivănești 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

34 Vaslui Comuna 
Poienești 29.01.2015 

Conform obiectivelor prevăzute 
la controlul din data de 
27.01.2015 în comuna Cașin 

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

Efectuat 

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

 


