
Filiala Nord-Vest 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Cuzăplac 

05.05.2015 ^ respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
electorale, a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente;                                                                                                                                                                                                    
^ modul de 
actualizare a 
Registrului 
electoral, 
respectiv radierea 
persoanelor 
decedate în 
termen de 24 de 
ore de la luarea  la 
cunoştinţă  actului 
de deces şi a 
menţiunilor care 
sunt comunicate;                                                                                                                                                                                     
^ verificarea 
delimitărilor, 
repartizărilor și a 
corectitudinii 
operațiunilor 
efectuate în SIRE;                                                                                                                      
^ constatarea şi 
consemnarea 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 



punctuală a 
problemelor 
apărute în 
utilizarea  SIRE;                                                                                                                       
^ 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.);                                                                                                                             
^ obţinerea de 
informaţii cu 
privire la 
principalele 
probleme 
întâmpinate în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
alegerilor 
europarlamentare;                                                                                                                    
^ verificarea 
modului de 
întocmire a listelor 
electorale 
permanente la 
nivelul UAT;                                                                                                                                     
^ verificarea 
modului de 



păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale 
permanente;                                                                                                              
^ verificarea 
respectării 
prevederilor art. 
26 alin. (2) şi (4) 
din Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;                                                                                                   
^verificarea 
semnării şi 
ştampilării listelor 
electorale 
permanente de 
către persoanele 
abilitate;                                                                                                                                                                                     
^ 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 
existenței/modului 
de întocmire a 
listelor electorale 



speciale la nivelul 
UAT;                                                                                                                      
^ verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale 
speciale;                                                                                                                                     
^ verificarea 
respectării 
prevederilor art. 
12 alin. (2) şi (6) 
din Legea nr. 
33/2007, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;                                                                                           
^ verificarea 
transmiterii de 
către primari a 
unui exemplar din 
listele electorale 
speciale la 
Judecătorie, 
potrivit art. 12 
alin. (6) din Legea 
nr. 33/2007, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;                                                                                                                                                   
^ verificarea 
semnării listelor 
electorale speciale 
de către 
persoanele 



abilitate;                                                                                                                      
^ verificarea 
existenței/modului 
de întocmire a 
listelor electorale 
complementare;                                                                                                               
^ verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale 
complementare;                                                                                                                                                                          
^ verificarea 
respectării 
prevederilor art. 
21 alin. (4)-(6) din 
Legea nr. 67/2004 
privind 
actualizarea 
listelor electorale 
complementare;                  
^ verificarea 
efectuarii 
comunicărilor 
către primari de 
către I.G.I. sau de 
către instanţele de 
judecată;                                                                                                                                                                    
^verificarea 
semnării listelor 
electorale 
complementare 
de către 
persoanele 
abilitate. 

2 Filiala 
Nord-

SĂLAJ Comuna 
Zimbor 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 

Unitate 
necontrolată din 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 



Vest prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

2014 

3 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Gîrbou 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

4 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Cristolț 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

5 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Băbeni 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/ participare la 
sesiune de instruire-
București 

    

6 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Năpradea 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/ participare la 
sesiune de instruire-
București 

    

7 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Someș 
Odorhei 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/reprezentanții 
primăriei convocați la 
Instituția Prefectului 

    

8 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Benesat 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/reprezentanții 
primăriei convocați la 
Instituția Prefectului 

    



05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

9 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Plopiș 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

10 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Camăr 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

11 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Valcău de Jos 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Neradierea 
deceselor din 
Registrul electoral 
sau radierea cu 
întârziere 

Radierea deceselor din 
Registrul electoral să se 
realizeze în termen de 
maxim 24 de ore de la 
luarea la cunoștință  

12 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Boghiș 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

13 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna Cizer 26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

14 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna Sîg 26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Efectuat Nu au fost 
constatate nereguli 

Nu au fost dispuse 
măsuri 



15 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Sălățig 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/condiții 
meteo nefavorabile, drum 
inundat 

    

16 Filiala 
Nord-
Vest 

SĂLAJ Comuna 
Dobrin 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
05.05.2015 în 
Comuna Cuzăplac 

Unitate 
necontrolată din 
2014 

Neefectuat/condiții 
meteo nefavorabile, drum 
inundat 

    

17 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna Coaș 18.05.2015 Obiectiv 1. 
Respectarea și 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
electorale, a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente; 
Obiectiv 2. Modul 
de actualizare a 
Registrului 
electoral, 
respectiv radierea 
persoanelor 
decedate în 
termen de 24 de 
ore de la luarea  la 
cunoştinţă a 
actului de deces şi 
a menţiunilor care 
sunt comunicate; 
Obiectiv 3. 

UAT neverificată 
din 2011 

Efectuat publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse în listele 
electorale a fost 
asigurată strict în 
perioadele 
electorale. 

întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse în 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 



Corectitudinea 
operațiunilor 
efectuate în SIRE; 
Obiectiv 4. Modul 
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.); 
Obiectiv 5. Modul 
de întocmire și 
păstrare a listelor 
electorale la 
nivelul UAT. 

18 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Copalnic 
Mănăștur  

18.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2011 

Efectuat publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse în listele 
electorale a fost 
asigurată strict în 
perioadele 
electorale. 

întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse în 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 

19 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ SPCLEP 
Copalnic 
Mănăștur  

18.05.2015 Informare privind 
problemele de 
natură tehnică şi 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea şi 
desfăşurarea 

Unitate 
necontrolată din 
2011 

Efectuat SPCLEP nu mai au 
acces la date 
statistice cum ar fi 
numărul populației 
deservite sau 
numărul actelor de 
identitate expirate. 

  



consultărilor 
electorale 
anterioare. 
UAT arondate/ 
polulație 
deservită; 
acte de identitate 
emise/ an; 
acte de identitate 
expirate; 
acte de identitate 
emise si neridicate 
de titulari. 

20 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Cernești 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2011 

Efectuat am constatat că 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse în listele 
electorale a fost 
asigurată strict în 
perioadele 
electorale, dar și 
faptul că la nivelul 
UAT a fost desemnat 
un singur operator în 
RE 

întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse în 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 și 
completarea cu a doua 
persoană a dispoziției 
primarului privind 
desemnarea 
operatorilor în RE 

21 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Coroieni 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2013 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale, iar 
radierile în RE s-au 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 

Întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse-n 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 



35/2008 

22 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna Vima 
Mică 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2011 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale, a fost 
desemnată o singură 
persoană pentru 
operarea în RE, iar 
radierile în RE s-au 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 
35/2008 

Întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse-n 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001, completarea 
cu încă o persoană a 
dispoziției privind 
desemnarea 
persoanelor pentru 
operarea în RE 

23 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna Băiuț  20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2012 

Efectuat publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse în listele 
electorale nu este 
asigurată  

întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse în 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 

24 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Cupșeni 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2012 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale, a fost 
desemnată o singură 
persoană pentru 
operarea în RE, iar 

Întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse-n 
listele electorale, cu 
respectarea 
prevederilor Legii nr. 
677/2001, completarea 
cu încă o persoană a 



radierile în RE s-au 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 
35/2008 

dispoziției privind 
desemnarea 
persoanelor pentru 
operarea în RE 

25 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Lăpuș 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2012 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale, iar o 
radiere în RE s-a 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 
35/2008 

Întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse-n 
listele electorale și 
respectarea cu strictețe 
a termenului de 24 de 
ore de la luarea la 
cunoștință a situațiilor 
care impun radierea din 
RE 

26 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Oncești 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2010 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale, LEC erau 
păstrate 
necorespunzător, iar 
două radieri în RE s-
au efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 
35/2008 

Întocmirea și afișarea 
anunțului privind 
posibilitatea consultării 
datelor cuprinse-n 
listele electorale și 
respectarea cu strictețe 
a termenului de 24 de 
ore de la luarea la 
cunoștință a situațiilor 
care impun radierea din 
RE 



27 Filiala 
Nord-
Vest 

MARAMUREȘ Comuna 
Poienile Izei 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 18.05.2015 în 
comuna Coaș 

UAT neverificată 
din 2010 

Efectuat nu se asigură 
publicitatea 
posibilității 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale decât în 
perioadele 
electorale, LEP și LEC 
erau semnate doar 
de către secretar, iar 
două radieri în RE s-
au efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
stabilit de art. 23 
alin. (2) al Legii nr. 
35/2008 

Întocmirea și afișarea în 
permanență a anunțului 
privind posibilitatea 
consultării datelor 
cuprinse-n listele 
electorale și respectarea 
cu strictețe a 
termenului de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință a situațiilor 
care impun radierea din 
RE 



28 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Livada 06.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente şi 
complementare) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat Nu se poate face 
proba imprimării 
listei electorale 
permanente, în 
termenul prevăzut 
de lege. În cazul a 14 
de cetățeni cu drept 
de vot, în lista 
electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu, alegătorii 
fiind trecuți în listă, 
în ordine alfabetică. 
În cazul unui număr 
de 38 de cetățeni cu 
drept de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate, 
un număr de 6 
alegători din cei 38, 
fiind în aceeași 
situație, dar nefiind 
trecute nici adresele 
de domiciliu.  

Întocmirea unui proces 
verbal de afișare pentru 
anunțurile/ informările 
privind atribuțiile 
electorale.  Întocmirea 
unui proces-verbal în 
cazul imprimării listei 
electorale permanente 
la următoarele scrutine. 
Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



cu drept de vot 
înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



29 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE S.P.C.L.E.P. 
Livada 

06.05.2015 Obiectiv 1: 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucţiunilor 
adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: 
Acordarea de 
îndrumare pentru 
aplicarea 
legislației 
electorale; 
Obiectiv 3: 
Informare privind 
problemele de 
natură tehnică și 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
Obiectiv 4: 
Obţinerea de 
informaţii cu 
privire la UAT-urile 
arondate 
serviciului, 
populaţia 
deservită, acte de 
identitate emise, 
expirate, emise şi 
neridicate 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat - - 



30 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Halmeu 06.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 
cu drept de vot 

UAT neverificat 
din anul 2013 

Efectuat În cazul a 8 cetățeni 
cu drept de vot, în 
lista electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu, alegătorii 
fiind trecuți în listă, 
în ordine alfabetică. 
În cazul unui număr 
de 16 cetățeni cu 
drept de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate, 
un număr de 2 
alegători din cei 16, 
fiind în aceeași 
situație, dar nefiind 
trecute nici adresele 
de domiciliu 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



31 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE S.P.C.L.E.P. 
Halmeu 

06.05.2015 Obiectiv 1: 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucţiunilor 
adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: 
Acordarea de 
îndrumare pentru 
aplicarea 
legislației 
electorale; 
Obiectiv 3: 
Informare privind 
problemele de 
natură tehnică și 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
Obiectiv 4: 
Obţinerea de 
informaţii cu 
privire la UAT-urile 
arondate 
serviciului, 
populaţia 
deservită, acte de 
identitate emise, 
expirate, emise şi 
neridicate. 

UAT neverificat 
din anul 2013 

Efectuat Unui număr de 38 de 
persoane, le-a 
expirat termenul de 
valabilitate a actului 
de identitate și nu s-
au prezentat pentru 
eliberarea unui nou 
act de identitate. 6 
persoane care au 
împlinit vârsta de 14 
ani, nu s-au 
prezentat pentru 
eliberarea primului 
act de identitate. La 
S.P.C.L.E.P. Halmeu 
existau la data 
controlului un număr 
de 22 de cărți de 
identitate emise și 
neridicate de către 
titulari. 

- 



32 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Negrești-Oaș 13.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente şi 
complementare) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 

UAT neverificat 
din anul 2014 

Efectuat În cazul unui 
cetățean cu drept de 
vot, în lista 
electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu. 
În cazul unui număr 
de 93 de cetățeni cu 
drept de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate. 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



cu drept de vot 
înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



33 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE S.P.C.L.E.P. 
Negrești-Oaș 

13.05.2015 Obiectiv 1: 
Respectarea 
hotărârilor și 
instrucţiunilor 
adoptate de AEP;  
Obiectiv 2: 
Acordarea de 
îndrumare pentru 
aplicarea 
legislației 
electorale; 
Obiectiv 3: 
Informare privind 
problemele de 
natură tehnică și 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
Obiectiv 4: 
Obţinerea de 
informaţii cu 
privire la UAT-urile 
arondate 
serviciului, 
populaţia 
deservită, acte de 
identitate emise, 
expirate, emise şi 
neridicate 

UAT neverificat 
din anul 2014 

Efectuat   La S.P.C.L.E.P. 
Negrești-Oaș existau 
la data controlului 
un număr de 45 de 
cărți de identitate 
emise și  neridicate 
de către titulari. 

- 



34 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Certeze 20.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente şi 
complementare) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat În cazul a 5 de 
cetățeni cu drept de 
vot, în lista 
electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu. În cazul 
unui număr de 43 de 
cetățeni cu drept de 
vot, nu sunt trecute 
în lista electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate. 
Într-un caz radierea 
din Registrul 
Electoral s-a făcut cu 
depășirea 
termenului de 24 
ore. 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. Respectarea 
termenului de 24 de ore 
de radiere din Registrul 
Electoral. 



cu drept de vot 
înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



35 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Călinești-Oaș 20.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 
cu drept de vot 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat În cazul a 3 cetățeni 
cu drept de vot, în 
lista electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu. În cazul 
unui număr de 25 de 
cetățeni cu drept de 
vot, nu sunt trecute 
în lista electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



36 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Bixad 27.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 
cu drept de vot 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat În cazul a 7 cetățeni 
cu drept de vot, în 
lista electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu, alegătorii 
fiind trecuți în listă, 
în ordine alfabetică. 
În cazul unui număr 
de 85 de cetățeni cu 
drept de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate.  

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



37 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Tîrșolț 27.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 
cu drept de vot 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat În cazul a 6 cetățeni 
cu drept de vot, în 
lista electorală 
permanentă nu este 
trecută adresa de 
domiciliu. În cazul 
unui număr de 23 de 
cetățeni cu drept de 
vot, nu sunt trecute 
în lista electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate. 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. 



înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



38 Filiala 
Nord-
Vest 

SATU MARE Cămârzana 27.05.2015 Obiective 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
a instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiective 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiective 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români 
cu drept de vot 

UAT neverificat 
din anul 2012 

Efectuat În cazul unui număr 
de 17 de cetățeni cu 
drept de vot, nu sunt 
trecute în lista 
electorală 
permanentă, tipul, 
seria și numărului 
actului de identitate. 
Nu în toate cazurile 
sunt întocmite 
procese-verbale de 
afişare în cazul 
aducerii la 
cunoştinţă publică a 
actelor 
administrative şi a 
diverselor anunţuri 
prevăzute de lege. 

 Identificarea punctuală 
a motivelor pentru care 
există omisiunile 
constatate  în lista 
electorală permanentăși 
eliminarea lor, pe cât 
posibil. Întocmirea 
proceselor-verbale de 
afişare în cazul aducerii 
la cunoştinţă publică a 
actelor administrative şi 
a diverselor anunţuri 
prevăzute de lege. 



înscrise în Registru 
electoral şi 
radierea acestora 
în condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiective 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiective 5. 
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.). 



39 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Sînmartin 

08.05.2015 1.respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform legislaţiei 
electorale, a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente; 
2.modul de 
actualizare a 
Registrului 
electoral, 
respectiv radierea 
persoanelor 
decedate în 
termen de 24 de 
ore de la luarea  la 
cunoştinţă  actului 
de deces şi a 
menţiunilor care 
sunt comunicate; 
3.verificarea 
delimitărilor, 
repartizărilor și a 
corectitudinii 
operațiunilor 
efectuate în SIRE; 
4.constatarea şi 
consemnarea 
punctuală a 
problemelor 
apărute în 
utilizarea  SIRE; 
5.verificarea 
modului de 

Ultimul control in  
11.04.2014 

Efectuat * Operarea în 
Registrul Electoral s-
a realizat în termen 
de 24 de ore de la 
comunicare 
* Exemplarul al-II-lea 
al LEC nu a fost 
trimis la Judecătorie 
*Exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost predate spre 
topire 

*Trimiterea celui de-al 
doilea exemplar al LEC 
către Judecătorie 



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.); 
6.obţinerea de 
informaţii cu 
privire la 
principalele 
probleme 
întâmpinate în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
alegerilor 
europarlamentare; 
7.verificarea 
modului de 
întocmire a listelor 
electorale 
permanente la 
nivelul UAT; 
8.verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale 
permanente 
9.verificarea 



respectării 
prevederilor art. 
26 alin. (2) şi (4) 
din Legea nr. 
35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;  
10.verificarea 
semnării şi 
ştampilării listelor 
electorale 
permanente de 
către persoanele 
abilitate;  
11.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;  
12.verificarea 
existenței/modului 
de întocmire a 
listelor electorale 
speciale la nivelul 
UAT; 
13.verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 



cuprinzând listele 
electorale 
speciale; 
14.verificarea 
respectării 
prevederilor art. 
12 alin. (2) şi (6) 
din Legea nr. 
33/2007, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;  
15. verificarea 
transmiterii de 
către primari a 
unui exemplar din 
listele electorale 
speciale la 
Judecătorie, 
potrivit art. 12 
alin. (6) din Legea 
nr. 33/2007, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare;  
16.verificarea 
semnării listelor 
electorale speciale 
de către 
persoanele 
abilitate; 
17.verificarea 
existenței/modului 
de întocmire a 
listelor electorale 
complementare; 



18.verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale 
complementare; 
19.verificarea 
respectării 
prevederilor art. 
21 alin. (4)-(6) din 
Legea nr. 67/2004 
privind 
actualizarea 
listelor electorale 
complementare;  
20.verificarea 
efectuarii 
comunicărilor 
către primari de 
către I.G.I. sau de 
către instanţele de 
judecată; 
21. verificarea 
semnării listelor 
electorale 
complementare 
de către 
persoanele 
abilitate. 
 
 



40 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR SPCLEP 
Sînmartin 

08.05.2015 *Respectarea 
hotărârilor și 
instrucţiunilor 
adoptate de AEP; 
*Acordarea de 
îndrumare pentru 
aplicarea 
legislației 
electorale; 
* Informare 
privind 
problemele de 
natură tehnică și 
organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
* Obţinerea de 
informaţii cu 
privire la UAT-urile 
arondate 
serviciului, 
populaţia 
deservită, acte de 
identitate emise, 
expirate, emise şi 
neridicate 

Ultimul control in  
11.04.2014 

Efectuat *SPCLEP Sînmartin 
deservește un UAT și 
10589 locuitori 
*În anul 2015 au fost 
eliberate 333 acte de 
identitate 

Nu este cazul 



41 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Biroul 
Electoral de 
circumscriptie 
Sînmartin 

08.05.2015 *Verificarea 
comunicarii de 
catre primar catre 
presedintele 
biroului electoral 
de circumscriptie a 
numarului de 
alegatori rezultat 
din listele 
electorale 
permanente 
*Verificarea 
respectarii 
dispozitiilor legale 
privind afisajul 
electoral 
*respectarea 
prevederilor legale 
referitoare la 
afisarea 
propunerilor de 
candidaturi la 
sediul biroului 
electoral de 
circumscriptie 
*Verificarea 
modului de 
organizare a 
scrutinului si de 
respectare a 
termenelor legale 
de realizare a 
operatiunilor 
electorale 
*Verificarea 
sediului si dotarea 
biroului electoral 

Referendumul din 
10.05.2015 

Efectuat Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Sînmartin este 
format dintr-un 
judecător și 4 
membri ai partidelor 
politice și își 
desfășoară 
activitatea în sediul 
Primăriei Sînmartin 

Nu este cazul 



42 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Municipiul 
Oradea 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in 
07.04.2014 

Efectuat *Operarea radierilor 
în Registrul Electoral 
se realizează în 
termen de 24 de ore 
de la comunicare 
*Exemplarul al-II-lea 
al LEC nu a fost 
trimis la Judecătorie 
*Există LES care 
conțin o pagină și un 
alegător 
*Un exemplar al LES 
a fost înaintat către 
Judecătoria Oradea 

*Trimiterea celui de-al 
doilea exemplar al LEC 
către Judecătorie 
*Respectarea legislației 
în vigoare și a 
hotărârilor si 
instrucțiunilor 
Autorității Electorale 
Permanente 

43 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR SPCLEP 
Oradea 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 la 
SPCLEP Sînmartin 

Ultimul control in 
07.04.2014 

Efectuat *SPCLEP Oradea 
deservește 14 UAT-
uri și o populație de 
280.000 locuitori. 
*În anul 2015 au fost 
înregistrate 11007 
cereri pentru 
eliberarea actelor de 
identitate  

Nu este cazul 

44 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Biroul 
Electoral de 
circumscriptie 
Oradea 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 la 
Biroul Electoral de 
circumscriptie 
Sînmartin 

Referendumul din 
10.05.2015 

Efectuat Biroul Electoral de 
Circumscripție nr.1 
Oradea este format 
dintr-un judecător și 
6 membri ai 
partidelor politice și 
își desfășoară 
activitatea în sediul 
Primăriei Oradea 

Nu este cazul 



45 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Institutia 
Prefectului 
Judetului 
Bihor 

07.05.2015 Monitorizarea 
modului in care 
prefectii au: 
*numerotat 
sectiile de votare; 
*adus la 
cunostinta publica 
delimitarea si 
numerotarea 
sectiilor de votare 
in termenele 
prevazute de lege; 
*comunica 
informatiile 
privind avizarea 
persoanelor care 
pot deveni 
presedinti sau 
loctiitori ai 
sectiilor de votare; 
 *verificarea 
modului de 
organizare a 
scrutinului si de 
respectare a 
termenelor legale 
de realizare a 
operatiunilor 
electorale 

Referendumul din 
10.05.2015 

Efectuat Nu este cazul Nu este cazul 

46 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Sîmbăta 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
05.05.2009 

Neefectuat     

47 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Dobrești 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 

Ultimul control in  
21.10.2010 

Neefectuat     



controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

48 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Săcădat 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
06.11.2012 

Efectuat *Operarea radierilor 
in Registrul Electoral 
se realizează în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință a 
deceselor 
*Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

Nu este cazul 

49 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Șuncuiuș 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
25.10.2011 

Efectuat *Operarea radierilor 
in Registrul Electoral 
se realizează în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință a 
deceselor 
*Listele electorale 
complementare nu 
sunt semnate de 
primarul și secretarul 
UAT-ului verificat 

*Semnarea listelor 
electorale 
complementare de 
primarul și secretarul 
UAT-ului 

50 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Orașul 
Vașcau 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
24.09.2012 

Efectuat *Operarea radierilor 
în Registrul Electoral 
se realizează în 
termen de 24 de ore 
de la comunicare 
*Exemplarul al-II-lea 
al LEC a fost trimis la 
Judecătorie 

Nu este cazul 



51 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Lunca 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
01.10.2012 

Efectuat *Operarea  radierilor 
în Registrul Electoral 
a fost realizată în 
termenul legal 
*Exemplarele 
anterioare ale LEP nu 
au fost topite 
*Al doilea exemplar 
al LEC nu a fost 
predat către 
Judecătorie 

*Înaintarea către 
Judecătorie a celui de-al 
doilea exemplar al LEC 
*Operarea în mod 
permanent a radierilor 
din RE în termen de 24 
de ore 

52 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Ciumeghiu 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

Ultimul control in  
13.02.2013 

Efectuat *LEC nu au fost 
ridicate de la IGI-
Bihor  
*Operarea in RE s-a 
realizat în termenele 
legale 

*Ridicarea de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări a listelor 
electorale 
complementare 

53 Filiala 
Nord-
Vest 

BIHOR Comuna 
Sînnicolau 
Român 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 în 
Comuna Sînmartin 

UAT necontrolat Efectuat *LEC nu au fost 
ridicate de la IGI-
Bihor  
*Operarea in RE s-a 
realizat în termenele 
legale 

*Ridicarea de la 
Inspectoratul General 
pentru Imigrări a listelor 
electorale 
complementare 



54 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna 
Parva 

19.05.2015 Obiectiv 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform 
legislaţiei, a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiectiv 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente şi 
complementare) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modul de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiectiv 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 

UAT neverificat 
din 28.08.2014 

Neefectuat     



cetăţenilor români 
cu drept de vot 
înscrise în 
Registrul electoral 
şi radierea 
acestora în 
condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiectiv 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiectiv 5. 
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.). 



55 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna 
Rebra 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 28.08.2014 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE nu s-a efectuat 
în termen de 24 de 
ore de la luarea la 
cunoștință, în toate 
cazurile; 
*Un exemplar de pe 
LEC nu a fost 
transmis la 
judecătorie; 

*Actualizarea datelor de 
identificare/radierea să 
se efectueze la cel mult 
24 de ore de la luarea la 
cunoştinţă a cazurilor 
respective;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Comunicarea unui 
exemplar de pe LEC la 
judecătoria arondată.                                                                                                                                                                                                                                          

56 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna        
Petru Rareş 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 02.09.2014 

Efectuat * În perioada 
electorală nu s-a 
asigurat consultarea 
LEP 

* Asigurarea consultării 
LEP, în perioada 
electorală, conform art. 
26 alin. (6) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările 
şi completările 
ulterioare 

57 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna         
Ciceu-
Mihăieşti 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 02.09.2014 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE s-a efectuat în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință; 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

58 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna Uriu 26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 09.09.2014 

Efectuat * LEP şi LEC nu sunt 
semnate şi 
ştampilate. 

* Semnarea şi 
ştampilarea LEC de 
către persoanele 
abilitate.                                   
* Semnarea şi 
ştampilarea LEP de 
către persoanele 
abilitate;  

59 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna             
Căianu Mic 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 03.09.2014 

Efectuat * LEP nu sunt 
semnate şi 
ştampilate. 

* Semnarea şi 
ştampilarea LEP de 
către persoanele 
abilitate;                                   
*Actualizarea datelor de 
identificare a 
cetăţenilor 



români/radierea în cel 
mult 24 de ore de la 
luarea la cunoştinţă. 

60 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna 
Chiuza 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 25.09.2014 

Efectuat * LEC nu sunt 
semnate ;I 
ştampilate. 

* Semnarea şi 
ştampilarea LEC de 
către persoanele 
abilitate.                                    

61 Filiala 
Nord-
Vest 

BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Comuna        
Nimigea 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 25.09.2014 

Neefectuat     



62 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna             
Valea Ierii 

21.05.2015 Obiectiv 1. 
Respectarea şi 
îndeplinirea 
atribuţiilor în 
domeniul electoral 
conform 
legislaţiei, a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor 
Autorității 
Electorale 
Permanente; 
Obiectiv 2. 
Verificarea 
modului de 
întocmire şi 
actualizare a 
listelor electorale 
(permanente şi 
complementare) şi 
de păstrare a 
registrelor 
cuprinzând listele 
electorale, precum 
şi modul de 
efectuare a 
comunicărilor 
prevăzute de lege 
şi de operare a 
acestora, la timp, 
în listele 
electorale. 
Obiectiv 3. 
Verificarea 
modului de 
actualizare a 
datelor de 
identificare a 

UAT neverificat 
din 04.05.2010 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE s-a efectuat în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință; 

*radierea tuturor 
deceselor in mod 
permanent in termen 
de 24 ore                                                                         
*respectarea legislației 
în vigoare, precum și a 
hotărârilor și 
instrucțiunilor AEP 



cetăţenilor români 
cu drept de vot 
înscrise în 
Registrul electoral 
şi radierea 
acestora în 
condiţiile şi la 
termenele 
prevăzute de lege. 
Obiectiv 4. 
Îndrumare 
electorală şi 
asistenţă de 
natură tehnică 
asupra 
problemelor 
privind derularea 
programului SIRE 
şi remedierea 
acestora. 
Obiectiv 5. 
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.). 



63 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna   
Unguraș 

25.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 21.05.2015 în 
comuna Valea Ierii 

UAT neverificat 
din 21.09.2010 

Efectuat  
*Exemplarele 
anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire 

*radierea tuturor 
deceselor in mod 
permanent in termen 
de 24 ore                                                                         
*respectarea legislației 
în vigoare, precum și a 
hotărârilor și 
instrucțiunilor AEP 

64 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna   
Cuzdrioara 

25.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 21.05.2015 în 
comuna Valea Ierii 

UAT neverificat 
din 24.03.2011 

Efectuat *două decese 
operate cu întârziere 
(operatorul în RE se 
afla în CO, operând 
radierile la revenirea 
din concediu) 

*operarea permanent a 
tuturor deceselor de pe 
raza UAT, indiferent de 
domiciliul celui decedat;                              
*operarea in RE se face 
în termen de 24 ore de 
la luarea la cunoștință;                                         
*se recomandă 
desemnarea a doi 
operatori in RE                     
*respectarea legislației 
în vigoare, precum și a 
instrucțiunilor și 
hotărârilor AEP 

65 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna  
Mica 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 21.05.2015 în 
comuna Valea Ierii 

UAT neverificat 
din 21.09.2010 

Efectuat *două decese 
operate cu întârziere 
(decesele survenind 
în zile nelucratoare, 
ofițerul de stare 
civilă comunicandu-
le operatorului în 
prima zi lucratoare) 

*respectarea legislației 
în vigoare, precum și a 
instrucțiunilor și 
hotărârilor AEP 

66 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna   Vad 26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 21.05.2015 în 
comuna Valea Ierii 

UAT neverificat 
din 24.03.2011 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE s-a efectuat în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință; 

*operarea permanent a 
tuturor deceselor de pe 
raza UAT, indiferent de 
domiciliul celui decedat;                              
*operarea in RE se face 
în termen de 24 ore de 
la luarea la cunoștință;                                        
*respectarea legislației 



în vigoare, precum și a 
instrucțiunilor și 
hotărârilor AEP 

67 Filiala 
Nord-
Vest 

CLUJ Comuna   
Băișoara 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 21.05.2015 în 
comuna Valea Ierii 

UAT neverificat 
din 02.03.2011 

Efectuat *LEP conțin un nr. de 
6 persoane fără tip, 
serie și nr. act 
identitate 

*operarea tuturor 
modificărilor în RE in 
mod permanent in 
termen de 24 ore                                                                         
*respectarea legislației 
în vigoare, precum și a 
hotărârilor și 
instrucțiunilor AEP 

68 Filiala 
Nord-
Vest 

Bistrița-
Năsăud 

Comuna 
Rebrişoara 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 28.08.2014 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE s-a efectuat în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință. 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

69 Filiala 
Nord-
Vest 

Bistrița-
Năsăud 

Comuna Şieu-
Odorhei 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 19.05.2015 în 
comuna Parva 

UAT neverificat 
din 27.08.2014 

Efectuat *Operarea radierilor 
în RE s-a efectuat în 
termen de 24 de ore 
de la luarea la 
cunoștință. 

Nu au fost dispuse 
măsuri. 

70 Filiala 
Nord-
Vest 

Bihor SPCLEP 
ȘUNCUIUȘ 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 la 
SPCLEP Sînmartin 

ultimul control 
25.10.2011 

Efectuat   Nu este cazul 

71 Filiala 
Nord-
Vest 

Bihor SPCLEP 
SĂCĂDAT 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din data 
de 07.05.2015 la 
SPCLEP Sînmartin 

Nu a fost 
controlat anterior 

Efectuat   Nu este cazul 



 


