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Filialei Nord-Vest 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. MARAMUR
EȘ 

Primăria  
ORAȘ TÂRGU 

LĂPUȘ 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

- verificarea şi evaluarea nivelului de implementare 
al SIRE la nivelul UAT; 
- constatarea şi consemnarea punctuală a 
problemelor apărute în utilizarea  SIRE; 
- îndrumare electorală şi asistenţă de natură tehnică 
asupra aspectelor care au ridicat probleme pe 
parcursul derulării programului; 
- evaluarea capacităţii UAT de actualizare şi tipărire a 
LEP în cazul desfăşurării alegerilor locale parţiale; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente 
de către persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente, de către persoanele abilitate, în baza 
comunicărilor primite; 
- verificarea efectuării comunicărilor către 
judecătoria competentă teritorial şi D.E.P.A.B.D. cu 
privire la modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune 
la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a 
materialelor de logistică electorală; obţinerea de 
informaţii privind integritatea şi modul de 

-  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
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confecţionare a materialelor de logistică electorală 
(urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele 
probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea 
scrutinelor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată, privind predarea spre topire 
a listelor electorale permanente;  
-verificarea existenţei listelor electorale speciale la 
nivelul UAT; 
-verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-
(6) din Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor 
electorale complementare;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de 
O.R.I. sau de către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale 
complementare de către persoanele abilitate; 

2. MARAMUR
EȘ 

S.P.C.L.E.P.  
oraș TÂRGU LĂPUȘ 

controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;  
-informare privind sprijinul acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale permanente;  
-evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor 
eliberate;  

-  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

3.  MARAMUR
EȘ 

Primăria com. 
SUCIU DE SUS 

Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 

- controlul se va 
reprograma; 
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- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

4.  CLUJ Primăria com. 
CHINTENI 

  Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
;  

5. CLUJ Primăria com. 
DĂBÂCA   

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

    - 
Masuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

6 SATU-
MARE 

Primăria com. 
BÂRSĂU  

Data controlului: 
- 

Data ultimului 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 

- controlul se va 
reprograma; 
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control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-  

specifice SIRE; 
 

7. SĂLAJ Primăria com. 
BUCIUMI 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

8 SĂLAJ Primăria com. 
DOBOTA 

 Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

9 SĂLAJ Primăria com. 
DRAGU   

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

 - 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
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10. SĂLAJ Primăria com. 
BĂLAN   

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

 - 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu a 
fost efectuată; în această 
perioadă au fost  
desfășurate acțiunii 
specifice SIRE; 
 

- controlul se va 
reprograma; 
 

Au fost desfășurate acțiuni de îndrumare privind Sistemul Informatic Registrul Electoral: 

11 CLUJ Primăria  
Com. BACIU  

Data controlului: 
03.02.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.02.2013 
Măsuri dispuse: 

 - 

- verificarea şi evaluarea nivelului de implementare 
al SIRE la nivelul UAT; 
- constatarea şi consemnarea punctuală a 
problemelor apărute în utilizarea  SIRE; 
- îndrumare electorală şi asistenţă de natură tehnică 
asupra aspectelor care au ridicat probleme pe 
parcursul derulării programului; 
- evaluarea capacităţii UAT de actualizare şi tipărire a 
LEP în cazul desfăşurării alegerilor; 
 

- au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

12. BIHOR Primăria MUN. 
ORADEA 

Data controlului: 
13.02.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.09.2013 
Măsuri dispuse 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

13. BIHOR Instituția 
Prefectului jud. 

- - verificarea şi evaluarea nivelului de implementare 
al SIRE la nivelul județului; 

- au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 



 6 

BIHOR  
Data controlului: 

13,02.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
23.01.2014 

Masuri dispuse: 
- 

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea 
legislaţiei electorale; 
- verificarea existenţei unor situaţii care să 
determine eventuale alegeri locale partiale; 
- informare privind Registrul electoral ; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între   
Autoritatea Electorală Permanentă şi Instituţia 
Prefectului 

14 SATU-
MARE 

Instituția 
Prefectului jud. 

SATU-MARE 
Data controlului: 

14,02.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
20.09.2013 

Masuri dispuse: 
- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.13 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

15. BIHOR Primăria MUN. 
ORADEA 

Data controlului: 
19.02.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.02.2013 
Măsuri dispuse 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

16. BIHOR Primăria ORAS 
SĂCUIENI    

Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 
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20.02.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
26.10.2009 

Măsuri dispuse: 
 - 

17. BIHOR Primăria com. 
BIHARIA   

Data controlului: 
20.02.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.05.2012 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

18. BIHOR Primăria com. 
NOJORID 

Data controlului: 
20.02.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

16.05.2012 
Măsuri dispuse: 

- 
 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 

19. BIHOR Primăria com. 
TILEAGD 

Data controlului: 
28.02.2014 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.11 - au fost realizate 
obiectivele controlului;  

- nu a fost cazul; 
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Data ultimului 
control efectuat: 

06.11.2012 
Măsuri dispuse: 

- 
 


