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Filialei Nord-Vest 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1 BIHOR Primăria com. 

VADU CRIȘULUI    
Data controlului: 

23.07.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
27.10.2011 

Măsuri dispuse: 
- transmiterea 
actualizărilor LEP la 
judecătorie în 
termen de 15 zile;  

-respectarea şi îndeplinire a 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 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 

- măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator;  
 

- nu a fost cazul; 
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aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată, privind predarea spre 
topire a listelor electorale permanente;  
- verificarea 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 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. BIHOR Primăria com. 
MĂGEȘTI    

Data controlului: 
23.07.2014 

Data ultimului 

-respectarea şi îndeplinire a 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 

- măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 

- nu a fost cazul; 
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control efectuat: 
27.10.2011 

Masuri dispuse: 
- transmitere
a actualizărilor LEP 
la judecătorie în 
termen de 15 zile; 

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 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; 

data luării la cunoștință 
de către operator; 
 

3. BISTRIȚA- 
NĂSĂUD  

Primăria com.  
BUDACU  DE  JOS 
Data controlului: 

09.07.2014 
Data ultimului 

- conform obiectivelor de la pct. 1  - - actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- comunicarea unui 
exemplar de pe listele 
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control efectuat: 
25.03.2010 

Masuri dispuse: 
-  

electorale 
complementare către 
Judecătoria  Bistriţa. 
 

4 BISTRIȚA- 
NĂSĂUD  

Primăria com.  
MICEȘTII DE CÎMPIE 

Data controlului: 
24.07.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

28.05.2009 
Masuri dispuse: 

-  

- conform obiectivelor de la pct. 1 -- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator; 
 

- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

5. BISTRIȚA- 
NĂSĂUD  

Primăria com.  
SILIVAȘU DE  

CÂMPIE 
Data controlului: 

24.07.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
23.05.2013 

Masuri dispuse: 
-  

- conform obiectivelor de la pct. 2 -- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator; 
 

- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

 
Alte activități: 
1. SATU-MARE Institutia 

Prefectului 
Judet 

SATU-MARE Data 
efectuarii: 

- identificare spațiu birou județean;  
- discuții premergătoare alegerilor 
prezidențiale din 2 nov. 2014 și identificare 
eventuale  alegeri parțiale;  

- - 
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22.07.2014 
 

2. SATU-MARE Consiliul  Județean 
SATU MARE 

Data efectuarii: 
22.07.2014 

- identificare spațiu birou județean;  - - 

3. SATU-MARE Primăria 
municipiului SATU-

MARE 
Data efectuarii: 

22.07.2014 

- identificare spațiu birou județean;  - - 

 
      
      
 


