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Filiala Nord-Vest 
 

  Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 CLUJ Primaria COMUNEI 
DĂBÂCA 

Data controlului: 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

31.03.2009 
Măsuri dispuse: 

- actualizarea LEP; 
-autorizarea unei 
persoane pt. 
operarea LEP; 
- publicitatea 
posibilității 
consultării LEP; 
-păstrarea 
corespunzătoare a 
LEP;   

-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;  

-  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; 
 

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
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- 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 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.  CLUJ Primaria COMUNEI 
BORȘA 

Data controlului: 
04.09.2014 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN s-au 

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
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Data ultimului 
control efectuat: 

13.09.2012 
Măsuri dispuse: 

-actualizarea LEP; - 
comunicarea lunara 
a actualizarilor la 
judecătorie;  

realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator (cu 
excepția concediului de 
odihnă al operatorului); 
 
 

și a celor din alt 
U.A.T.; 

3.  CLUJ Primaria COMUNEI 
VULTURENI 

Data controlului: 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.10.2014 
Măsuri dispuse: 

- publicitatea 
posibilității 
consultării LEP; 

 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  -publicitatea posibilității 
consultării LEP; 
- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator (cu 
excepția concediului de 
odihnă al operatorului); 
 

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 

 
 

4.  SĂLAJ Primăria com. 
GÎRBOU    

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.04.2011 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

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

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă; 
-avertisment 
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5.  SĂLAJ Primăria com. 
CRISTOLȚ 

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.05.2009 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

- -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 
aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată, privind predarea spre 
topire a listelor electorale permanente; 

-  operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
 

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă; 

- avertisment 
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6.  SĂLAJ Primăria com. 
BĂBENI   

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

24.05.2011 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă; 
-avertisment  

7.  BIHOR Primăria COM. 
TULCA 

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

08.06.2010 
Măsuri dispuse: 

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

--Conform obiectivelor de la pct. 1 - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator;  
 

- actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

8.  BIHOR Primăria COM. 
CIUMEGHIU    

Data controlului: 
programat 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi 
efectuat deoarece 
operatorul in Registrul 
Electoral era in 
concediu de odihna 

- Controlul se va 
reprograma; 
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13.02.2013 
Măsuri dispuse: - 

9.  BIHOR Primăria COM. 
AVRAM IANCU    

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.06.2010 
Măsuri dispuse: - 

- conform obiectivelor de la pct. 1 
 

-operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
 

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

10.  BISTRIȚA- 
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
CICEU MIHĂIEŞTI 
Data controlului: 

02.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
21.11.2013 

Măsuri 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;  
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite.  

 

- topirea exemplarelor 
de pe listele electorale 
anterioare conform 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, 
republicată cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 

 

11.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
PETRU RAREŞ 

Data controlului: 
02.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

24.04.2013 
Măsuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator, cu 
excepţia unei persoane 
decedate, radiate la 
câteva zile;  
 

- modificarea 
dispoziţiei privind 
autorizarea 
persoanelor care 
operează în RE; 
- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot ori 
radierea acestora în 
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termen de cel mult 24 
de ore de la luarea la 
cunoştinţă. 

12.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
CICEU GIURGEŞTI 
Data controlului: 

02.09.2014 
Data ultimului 

control: 
21.11.2013 

Măsuri dispuse: 
- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1;  
 

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator;  
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 

- topirea exemplarelor 
de pe listele electorale 
anterioare conform 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, 
republicată cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 

13.  CLUJ Primăria COM.  
BĂIȘOARA 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi 
efectuat deoarece 
operatorul in Registrul 
Electoral era in 
concediu de odihna; 

- Controlul se va 
reprograma;  

14.  CLUJ Primăria COM.  IARA 
Data controlului: 

03.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi 
efectuat deoarece 
operatorul in Registrul 
Electoral era in 
concediu de odihna; 

- Controlul se va 
reprograma; 
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15.  CLUJ  Primăria COM.  
SĂVĂDISLA 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

17.03.2010 
Măsuri dispuse: 

-autorizarea unei 
persoane pt. 
operarea LEP;  
comunicarea în 15 
zile a actualizarilor la 
judecătorie; 

- conform obiectivelor de la pct. 1 -măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-in temeiul art. 51, 
alin.1, Lg. nr. 35/08, s-
a aplicat sancțiunea 
contravențională a 
amenzii în sumă de 
1000 ron;  
 

16.  SĂLAJ Primăria com. 
NĂPRADEA 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

02.11.2010 
Masuri dispuse: 

-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 5 - operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
 

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă; 
-avertisment 

17.  SĂLAJ Primăria com. 
SOMEȘ ODORHEI    
Data controlului: 

03.09.2014 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 

- actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  



 9 

Data ultimului 
control efectuat: 

30.10.2012 
Măsuri dispuse: 

-autorizarea unei 
personae pt 
operarea 
modificărilor în LEP; 
-să se facă dovada în 
termen de 15 zile că 
al doilea exemplar al 
LEP a fost transmis 
către judecătoria 
competentă; 
-transmiterea 
modificărilor 
operate in LEP către 
judecătoria - termen 
15 zile. 

către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

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

18.  SĂLAJ Primăria com. 
BENESAT   

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.04.2009 
Masuri dispuse: 

-actualizarea 
dispozitiei privind 
autorizarea unei 

- conform obiectivelor de la pct. 1 
 

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

- actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
-avertisment 
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persoane pentru 
operarea 
modificărilor in 
listele electorale; 
-transmiterea către 
judecătoria 
competentă a 
modificărilor 
operate în listele 
electorale 
permanente-15 zile 

19.  BIHOR Primăria COM.  
CHIȘLAZ 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.10.2009 
Masuri dispuse: 
- emiterea unei 

dispoziții privind 
actualizarea LEP 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
- măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
 
 

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

20.  BIHOR Primăria COM.  
SÎLARD 

Data controlului: 
programat 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

04.11.2009 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi 
efectuat deoarece 
operatorul in Registrul 
Electoral era in 
concediu de odihna 

- Controlul se va 
reprograma; 
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Masuri dispuse: 
-  

21.  BIHOR Primăria COM.  
SÂNIOB 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.06.2010 
Masuri dispuse: 
tramsmiterea 

actualizarilor LEP la 
judecatorie in 

termen de 15 zile 

- conform obiectivelor de la pct. 1  - 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; 
 

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

22.  BISTRIȚA- 
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
URIU 

Data controlului: 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.11.2010 
Măsuri dispuse: 

- actualizarea 
dispoziţiei privind 
autorizarea unei 

persoane să opereze 
în LEP; 

- comunicarea 
actualizărilor LEP la 

judecătorie. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 
 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- predarea, spre topire 
a listelor electorale de 
la scutinele 
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anterioare, conform 
art. 70 alin. (5) din Lg 
nr. 370/2004, rep., cu 
mod.  compl. ult. 
- sancţiune: Amendă 
1000 lei. 

23.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
CĂIANU MIC 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

24.04.2013 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1;  
   

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator, cu 
excepţia unei persoane 
decedate, radiate la 
câteva zile; 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot ori 
radierea acestora în 
termen de cel mult 24 
de ore de la luarea la 
cunoştinţă. 

24.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
SPERMEZEU 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.05.2011 
Măsuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator. 
 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările ult.; 
- sancţiune: 
Avertisment 
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25.  SĂLAJ Primăria com.  
PERICEI 

Data controlului: 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

03.05.2011 
Masuri dispuse: 

- emiterea unei 
dispoziții privind 
persoana autorizată 
să opereze în LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 1  -  in această perioada s-
au organizat zilele 
comunei Pericei, toți 
salariații fiind cooptați 
in organizarea acestor 
activități. 

- controlul se va 
reprograma 
 

26.  SĂLAJ Primăria com.  
VÎRȘOLȚ 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

28.05.2009 
Masuri dispuse: 

- autorizarea unei 
persoane pentru 
actualizarea LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
- măsurile dispse au fpst 
indeplnite. 
 

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

27.  SĂLAJ Primăria com.  
HERECLEAN 

Data controlului: 
03.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

17.10.2013 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
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Masuri dispuse: 
- nu au fost dispuse 

măsuri. 
28.  BIHOR Primăria com.  

CURTUIȘENI 
Data controlului: 

programat 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2010 
Masuri dispuse: 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 

 

29.  BIHOR Primăria com.  
ȘIMIAN 

Data controlului: 
programat 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2009 
Masuri dispuse: 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 

 

30.  BIHOR Primăria com.  
TARCEA 

Data controlului: 
programat 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2009 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 
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Masuri dispuse: 
31.  BISTRIȚA-

NĂSĂUD 
Primăria COMUNEI 
JOSENII BÎRGĂULUI 

Data controlului: 
  04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.04.2012 
Măsuri dispuse: 
- transmiterea 

actualizărilor LEP în 
fiecare lună către 

judecătorie 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- 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. 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 

- predarea, spre topire 
a listelor electorale de 
la scutinele 
anterioare, conform 
art. 70 alin. (5) din 
Lega nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

32.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
PRUNDU BÎRGĂULUI 

Data controlului: 
04.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.04.2012 
Măsuri dispuse: 
- transmiterea 

actualizărilor de pe 
listele electorale la 

judecătorie 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
- nu a fost comunicat la 
judecătorie un exemplar 
de pe LEC; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 
 
 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în RE şi radierea 
persoanelor decedate 
în cazurile prevăzute 
de art. 23 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 
35/2008; 
- transmiterea unui 
exemplar de pe LEC la 
judecătoria arondată; 
- predarea, spre topire 
a listelor electorale , 
conform art. 70 alin. 5 
din LG nr. 370/2004, 
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- sancţiune: 
Avertisment 

33.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
BISTRIŢA-BÎRGĂULUI 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu 
a fost efectuată; 
reprezentanţii instituţiei 
nu au fost găsiţi la 
sediu. 
 

- controlul a fost 
reprogramat. 

34.  SĂLAJ Primăria com.  
ALMAȘU 

Data controlului: 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.06.2013 
Masuri dispuse: 

- autorizarea unei 
persoane pentru  
modificărilor LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 5 - listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

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

35.  SĂLAJ Primăria com.  
CUZĂPLAC 

Data controlului: 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.11.2013 

- conform obiectivelor de la pct. 5 -listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 
 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
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Masuri dispuse: 
-nu au fost dispuse 

măsuri. 
36.  SĂLAJ Primăria com.  

BĂLAN 
Data controlului: 

09.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
02.06.2010 

Masuri dispuse: 
-autorizarea unei 
persoane pentru  
operarea 
modificărilor în LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 
 

-  operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
- măsurile trasate au 
fost îndeplinite. 
 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
-avertisment 

37.  BIHOR Primăria com.  
BUDUREASA 

Data controlului: 
programat 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.07.2011 
Masuri dispuse: 

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 

 

38.  BIHOR Primăria com.  FINIȘ 
Data controlului: 

programat 
09.09.2014 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 

- Controlul se va 
reprograma; 
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Data ultimului 
control efectuat: 

06.07.2011 
Masuri dispuse: 

 

evenimente deosebite; 

39.  BIHOR Primăria com.  
CURĂȚELE 

Data controlului: 
programat 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.10.2011 
Masuri dispuse: 

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 

 

40.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
SALVA 

Data controlului: 
-  

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu 
a fost efectuată; 
întrucât Primăria 
comunei Salva nu a fost 
pe lista primăriilor 
inactive, s-a renunţat la 
control pentru a se 
efectua recontrol la 
Primăria Uriu, unde nu 
au fost găsite LEP şi LEC. 
 

- controlul a fost 
reprogramat. 

41.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
RUNCU SALVEI 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- deşi a fost evidenţiată 
ca primărie inactivă s-a 

- predarea, spre topire 
a listelor electorale de 
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Data controlului: 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.10.2011 
Măsuri dispuse: 

-  

constatat că nu s-a 
înregistrat niciun deces 
după data de 
25.05.2014. 
- exemplarele de pe 
listele electorale de la 
scutinele anterioare nu 
au fost topite. 

la scutinele 
anterioare, conform 
art. 70 alin. (5) din 
Lega nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

42.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ZAGRA 

Data controlului: 
09.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

29.05.2012 
Măsuri dispuse: 
- transmiterea, 

lunară, a 
actualizărilor 

operate în LEP către 
judecătorie; 

- transmiterea unui 
exemplar de pe LEC 
către judecătorie. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

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

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- sancţiune: 
Avertisment 

43.  SĂLAJ Primăria com.  SÂG 
Data controlului: 

10.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
09.05.2012 

-  conform obiectivelor de la pct. 1 - listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
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Masuri dispuse: 
-nu au fost dispuse 

măsuri. 

exemplarelor LEP. 
 

44.  SĂLAJ Primăria com.  
VALCĂU DE JOS 

Data controlului: 
10.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.05.2012 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
- avertisment. 

45.  SĂLAJ Primăria com.  
PLOPIȘ 

Data controlului: 
10.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.05.2012 
Masuri dispuse: 

-actualizarea 
dispoziției privind 

persoana autorizată 
să opereze în LEP. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 
 

- operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
-măsrile au fost 
indeplnite. 

actualizarea registrului 
electoral la 24 de ore 
de la luarea la 
cunoştinţă;  
-avertisment verbal 
 
 

46.  BIHOR Primăria com.  
POCOLA 

Data controlului: 
programat 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 

- Controlul se va 
reprograma; 
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10.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
28.09.2012 

Masuri dispuse: 
 

evenimente deosebite; 

47.  BIHOR Primăria com.  
ȘOIMI 

Data controlului: 
programat 
10.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.06.2010 
Masuri dispuse: 

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 

 

48.  BIHOR Primăria com.  
UILEACU DE BEIUȘ 
Data controlului: 

programat 
10.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.07.2011 
Masuri dispuse: 

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost 
efectuat deoarece d-na 
Pirlea Liana a fost in 
concediu pentru 
evenimente deosebite; 

- Controlul se va 
reprograma; 
 

49.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
COŞBUC 

Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
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10.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
11.10.2011 

Măsuri dispuse: 
-  

cunoștință de către 
operator. 
 

drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- sancţiune: 
Avertisment verbal. 

50.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
TELCIU 

Data controlului: 
10.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.10.2011 
Măsuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- sancţiune: 
Avertisment. 

51.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ROMULI 

Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
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10.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
20.10.2011 

Măsuri dispuse: 
-  

de către operator, cu 
excepţia a 2 persoane 
decedate, radiate la 
câteva zile; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 
 

drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- predarea, spre topire 
a listelor electorale de 
la scutinele 
anterioare, conform 
art. 70 alin. (5) din 
Lega nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- sancţiune: 
Avertisment verbal. 

52.  MARAMUREȘ Primăria orașului 
SEINI 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.06.2013 
Măsuri dispuse: 

- 
 

-măsura dispusă la 
controlul anterior a fost 
îndeplinită;  
-nu a fost asigurată 
publicitatea consultării 
LEP,  
-radierile persoanelor 
decedate se operează 

Desemnarea a încă 
unei persoane pentru 
efectuarea de 
operațiuni  în RE.  
Asigurarea respectării 
termenului legal în 
privința înregistrărilor 
și radierilor în RE.  
A fost adus la 
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-comunicarea către 
Judecătoria Baia 

Mare a exemplarului 
2 al LEC. 

 

doar în cazul celor cu 
ultimul domiciliu în 
Seini.  
-există doar o persoana 
împuternicită să 
opereze in RE. 

cunoștință 
posibilitatea topirii 
LEP vechi cf. art. 70 al. 
5 L370/2004;  
Asigurarea consultării 
LEP. 
 

53.  MARAMUREȘ Primăria orașului  
ȘOMCUTA MARE 
Data controlului: 

11.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
03.08.2014 

Masuri dispuse: 
- 

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

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-in temeiul art. 51, 
alin.1, Lg. nr. 35/08, s-
a aplicat sancțiunea 
contravențională a 
amenzii în sumă de 
1000 ron;  
 

54.  SĂLAJ Primăria com.  
CARASTELEC 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.05.2012 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse 

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

55.  SĂLAJ Primăria com.  
CHIEȘD 

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- listele electorale 
permanente anterioare 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
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Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

09.05.2012 
Masuri dispuse: 

-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea 
modificărilor în LEP. 

nu au distruse art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

56.  SĂLAJ Primăria com.  
COȘEIU 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

17.10.2013 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dispuse 
măsuri. 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
- avertisment. verbal 

57.  BIHOR Primăria Mun.  
BEIUȘ 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.04.2014 
Masuri dispuse: 

-  

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
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58.  BIHOR Primăria com.  Lazuri 
de Beiuș 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

01.10.2012 
Masuri dispuse: 

- 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

59.  BIHOR Primăria com.  
Tărcaia 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.02.2013 
Masuri dispuse: 

-  

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

60.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ŞIEU 

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 ziua 
programată nu era 
energie electrică în UAT. 

- reprogramare 
control 
 

61.  BISTRIȚA- Primăria COMUNEI - Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- acţiunea de îndrumare - reprogramare 
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NĂSĂUD ŞIEUŢ 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Măsuri dispuse: 
- 

electorală şi control nu 
a fost efectuată; în ziua 
programată nu era 
energie electrică în UAT. 

control 
 

62.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
MONOR 

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 ziua 
programată nu era 
energie electrică în UAT. 

- reprogramare 
control 
 

63.  BIHOR Primăria com.  
Copăcel 

Data controlului: 
16.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.10.2011 
Masuri dispuse:  

- 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

64.  BIHOR Primăria com.  
Vîrciorog 

Data controlului: 

- conform obiectivelor de la pct. 1 -măsura dispusă la 
controlul anterior a fost 
îndeplinită;  

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
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16.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
20.10.2011 

Masuri dispuse: 
transmiterea 

actualizărilor LEP la 
judecătorie în 

termen de 15 zile 
 

- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
 

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

65.  BIHOR Primăria com.  
Oșorhei 

Data controlului: 
16.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

29.05.2013 
Masuri dispuse: 

-actualizarea listelor 
electorale 

permanente 

- conform obiectivelor de la pct. 1 -măsurile dispuse la 
controlul anterior nu au 
fost îndeplinite;  
- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

66.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
TEACA 

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 de 
monitorizare a tipăririi 
listelor electorale 
permanente; 

- reprogramare 
control 
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67.  BISTRIȚA-

NĂSĂUD 
Primăria COMUNEI 

MILAŞ 
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 de 
monitorizare a tipăririi 
listelor electorale 
permanente; 
 

- reprogramare 
control 
 

68.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
URMENIŞ 

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 de 
monitorizare a tipăririi 
listelor electorale 
permanente; 
 

- reprogramare 
control 
 

69.  SĂLAJ Primăria com.  RUS 
Data controlului: 

18.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
14.11.2013 

Masuri dispuse: 
nu au fost dispuse 

- conform obiectivelor de la pct. 5 - operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
-afișarea la avizier a 
unui anunț privind 
posibilitatea 
consultării LEP de 
către alegători; 
- s-au adus la 
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măsuri  cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 

70.  SĂLAJ Primăria com.  
ZALHA 

Data controlului: 
18.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.04.2011 
Masuri dispuse: 

nu au fost dispuse 
măsuri 

 
- conform obiectivelor de la pct. 5 

- operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator;  
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

-actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 

71.  BIHOR Primăria com.  
Viișoara 

Data controlului: 
17.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

28.10.2009 
Masuri dispuse: 

- 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

72.  BIHOR Primăria com.  
Abram 

Data controlului: 
17.09.2014 

- 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 
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Data ultimului 
control efectuat: 

26.10.2009 
Masuri dispuse: 

- 
 

 
 

republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

73.  BIHOR Primăria com.  
Boianu Mare 

Data controlului: 
17.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2009 
Masuri dispuse: 

 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP 

74.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
DUMITRA 

Data controlului: 
18.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.01.2012 
Măsuri dispuse: 

- semnarea listelor 
electorale 

complementare de 
primar; 

- comunicarea unui 
exemplar al 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - 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; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 
 

- predarea, spre topire 
a listelor electorale de 
la scutinele 
anterioare, conform 
art. 70 alin. (5) din 
Lega nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
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actualizărilor LEC la 
judecătorie. 

75.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria ORAŞULUI 
NĂSĂUD 

Data controlului: 
18.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.04.2014 
Măsuri dispuse: 
- actualizarea şi 

trimiterea lunară a 
actualizărilor 

efectuate în listele 
electorale, la 
judecătorie; 

- comunicarea unui 
exemplar al 

actualizărilor LEC la 
judecătorie; 

- afişare anunţ 
consultare LEP. 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

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

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- sancţiune: 
Avertisment verbal. 

76.  SĂLAJ Primăria com.  
POIANA BLENCHII 
Data controlului: 

18.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
09.11.2010 

Masuri dispuse: 

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- măsurile trasate cu 
ocazia ultimului control 
au fost îndeplinite; 
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
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Emiterea unei 
dispoziții privind 
desemnarea unei 
personae care să 

opereze in LEP 
77.  SĂLAJ Primăria com.  

GÎLGAU 
Data controlului: 

18.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
Masuri dispuse: 

- 

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- persoana autorizată să 
opereze in Registrul 
electoral este in 
concediu 

- controlul va fi 
reprogramat 

78.  MARAMUREȘ Primăria Orașului 
Săliștea de Sus 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

79.  MARAMUREȘ Primăria Orașului 
Dragomirești 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 
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Masuri dispuse: 
- 

80.  MARAMUREȘ Primăria Orașului 
Vișeu de Sus 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

81.  SALAJ Primăria com.  
CRIȘENI 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.06.2013 
Masuri dispuse:       - 
comunicarea către 
Judecătorie a unui 
exemplar din LEP  

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- măsurile trasate cu 
ocazia ultimului control 
au fost indeplinite; 
- nu există dispoziție de 
desemnare a 
persoanelor care pot să 
opereze în Registrul 
electoral  

- emiterea unei 
dispozitii de atorizare 
a persoanelor 
atorizate să opereze in 
Registrul electoral 

82.  SALAJ Primăria com.  
CREACA 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.04.2009 

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- măsurile trasate cu 
ocazia ultimului control 
au fost indeplinite; 
- listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 
 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP; 
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Masuri dispuse: 
-autorizarea unei 
persoane privind 
desemnarea unei 
persoane care să 
operezein LEP  

83.  BIHOR Primăria com.  Olcea 
Data controlului: 

24.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
18.06.2010 

Masuri dispuse: 
- transmiterea 

actualizărilor LEP la 
judecătorie în 

termen de 15 zile 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
 - operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator; 
 

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

84.  BIHOR Primăria com.  
Cociuba Mare 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.06.2010 
Masuri dispuse: 

- 

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

actualizarea 
registrului electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă;  
- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 

85.  BIHOR Primăria com.  Batăr 
Data controlului: 

24.09.2014 

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

- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
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Data ultimului 
control efectuat: 

13.02.2013 
Masuri dispuse: 

- 

de către operator; 
 

Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

86.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
MAIERU 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

08.11.2013 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - nu există persoane 
decedate neradiate. 
 

- nu este cazul; 

87.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
RODNA 

Data controlului: 
-  

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu 
a fost efectuată; 
operatorul SIRE era în 
concediu. 
 

- controlul a fost 
reprogramat. 

88.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ŞANŢ 

Data controlului: 
23.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - nu există persoane 
decedate neradiate. 
 

- nu este cazul; 
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08.11.2013 
Măsuri dispuse: 

-  
89.  CLUJ Primăria com.  

Florești 
Data controlului: 

24.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
25.09.2013 

Măsuri dispuse: 
-publicitatea 
posibilității 

consultării LEP; 
-autorizarea unei 

persoane pt. 
operarea LEP; 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - 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;  

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
- publicitatea 
posibilității consultării 
LEP; 
-respectarea hot. și 
instrucțiunilor A.E.P.; 
-respectarea prev. art. 
70 alin. (5) din Lg. nr. 
370/2004, rep., cu 
privire la topirea 
exemplarelor LEP. 

90.  CLUJ Primăria com.  Gilău 
Data controlului: 

24.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
16.05.2013 

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 (cu 
excepția concediilor de 
odihnă ale operatorilor);  

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-respectarea hot. și 
instrucțiunilor A.E.P.; 
-respectarea prev. art. 
70 alin. (5) din Lg. nr. 
370/2004, rep., cu 
privire la topirea 
exemplarelor LEP. 
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91.  CLUJ Primăria com.  
Mărișel 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  Controlul nu a putut fi 
efectuat deoarece 
operatorul (secretar 
com.) in Registrul 
Electoral era în 
concediu, ; 

- Controlul se va 
reprograma;  

92.  MARAMUREȘ Primaria comunei 
Oncești 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

93.  MARAMUREȘ Primaria comunei 
Bârsana 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

94.  MARAMUREȘ Primaria comunei 
Strâmtura 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 

- Controlul se va 
reprograma; 
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Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

95.  SĂLAJ Primăria com.  
CAMĂR 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.05.2014 
Masuri dispuse: 

- actualizarea 
dispoziției de 
desemnare a 
persoanei autorizate 
să opereze în LEP; 

- conform obiectivelor de la pct. 2 - măsurile dispuse cu 
ocazia ultimului control 
au fost indeplinite; 
- nu există anunț la 
avizierul primăriei cu 
privire la posibilitatea 
alegătorilor de a 
consulta LEP 

- afișarea la avizierul 
primăriei a unui anunț 
cu privire la 
posibilitatea 
consultării LEP  de 
către alegători  

96.  SĂLAJ Primăria com.  
BOGHIȘ 

Data controlului: 
24.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.04.2011 
Masuri dispuse: 

-nu au fost dipuse 
măsuri 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - nu există anunț la 
avizierul primăriei cu 
privire la posibilitatea 
alegătorilor de a 
consulta LEP 

- afișarea la avizierul 
primăriei a unui anunț 
cu privire la 
posibilitatea 
consultării LEP  de 
către alegători 
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97.  MARAMUREȘ Primaria comunei 
Ocna Șugatag 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

98.  MARAMUREȘ Primăria Orașului 
Cavnic 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

99.  MARAMUREȘ Primăria Orașului 
Baia Sprie 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- Controlul se va 
reprograma; 

100.  BIHOR Primăria com.  
Popești 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 

- S-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
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Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.05.2010 
Masuri dispuse: 
-- transmiterea 

actualizărilor LEP la 
judecătorie în 

termen de 15 zile 

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

Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

101.  BIHOR Primăria com.  Balc 
Data controlului: 

24.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
02.11.2009 

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. 
 

102.  BIHOR Primăria com.  
Suplacu de Barcău 
Data controlului: 

25.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
15.06.2010 

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. 
 

103.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
NIMIGEA 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
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Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.02.2011 
Măsuri dispuse: 
- emiterea unei 

dispoziţii privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 

păstrarea, punerea 
spre consultare şi 

operarea 
modificărilor în 

listele electorale; 
 - transmiterea 
modificărilor 

operate în LEP către 
judecătorie. 

fost îndeplinite;  
- operările în SIEN nu s-
au realizat în 24 ore de 
la data luării la 
cunoștință de către 
operator, în toate 
cazurile; 
- un exemplar de pe LEC 
nu a fost comunicat 
judecătoriei arondate. 
 

cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
- transmiterea unui 
exemplar de pe LEC la 
judecătoria la care 
UAT este arondată. 

104.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
CHIUZA 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.02.2011 
Măsuri dispuse: 

- semnarea listelor 
electorale 

permanente şi 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - 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, în 
toate cazurile; 
- LEP nu sunt semnate şi 
ştampilate de primarul 
şi secretarul UAT. 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
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complementare; 
- transmiterea la 

judecătorie a 
operărilor în LEP 

 completările 
ulterioare; 
- transmiterea unui 
exemplar de pe LEC la 
judecătoria la care 
UAT este arondată; 
- semnarea şi 
ştampilarea LEP de 
către secretarul şi 
primarul UAT. 

105.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria ORAŞULUI 
BECLEAN 

Data controlului: 
-  

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Măsuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
 

- acţiunea de îndrumare 
electorală şi control nu 
a fost efectuată; 
persoana desemnată nu 
se afla în instituţie la 
momentul controlului. 

- controlul a fost 
reprogramat. 

106.  CLUJ Primăria com.  
Poieni 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

08.10.2013 
Măsuri 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;   

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-respectarea hot. și 
instrucțiunilor A.E.P.; 
-respectarea prev. art. 
70 alin. (5) din Lg. nr. 
370/2004, rep., cu 
privire la topirea 
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exemplarelor LEP. 
107.  CLUJ Primăria com.  

Ciucea 
Data controlului: 

25.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
08.10.2013 

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 (cu 
excepția concediilor de 
odihnă ale operatorilor);  

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-respectarea hot. și 
instrucțiunilor A.E.P.; 
-respectarea prev. art. 
70 alin. (5) din Lg. nr. 
370/2004, rep., cu 
privire la topirea 
exemplarelor LEP. 

108.  CLUJ Primăria com.  
Negreni 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.04.2011 
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;  

- operarea deceselor 
în 24 ore de la data 
luării la cunoștință, 
atât a celor cu 
domiciliul în UAT, cât 
și a celor din alt UAT; 
-respectarea hot. și 
instrucțiunilor A.E.P.; 
-respectarea prev. art. 
70 alin. (5) din Lg. nr. 
370/2004, rep., cu 
privire la topirea 
exemplarelor LEP. 

109.  SALAJ Primăria com.  
SĂLĂȚIG 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

 - conform obiectivelor de la pct. 1 -listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 

- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
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03.06.2011 
Masuri dispuse: 

Nu au fost dispuse 
măsuri 

 

110.  SALAJ Primăria com.  
DOBRIN 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.06.2013 
Masuri dispuse: 

-transmierea unui 
exemplar LEC la 
Judecătorie 

 
- conform obiectivelor de la pct. 1 

- măsurile dispuse cu 
ocazia ultimului control 
au fost indeplinite; 
- operările în SIEN nu s-
au realizat în termen de 
peste 24 ore de la data 
luării la cunoștință de 
către operator 
(persoana desemnată să 
opereze în RE în 
concediu); 
-listele electorale 
permanente anterioare 
nu au distruse; 

- actualizarea în 
registrul electoral la 
24 de ore de la luarea 
la cunoştinţă; 
- s-au adus la 
cunoştinţă prevederile 
art. 70 alin.(5) din 
Legea nr. 370/2004 
republicată cu privire 
la topirea 
exemplarelor LEP. 
 

111.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
POIANA ILVEI 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.11.2013 
Măsuri dispuse: 

-    

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

 - măsurile dispuse la 
controlul anterior au 
fost îndeplinite;  
- în ultima lună 
verificată nu au fost 
înregistrate decese la 
nivel UAT; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale au fost 
topite. 
 

- topirea exmplarelor 
de pe listele electorale 
de la scrutinele 
anterioare conform 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.  
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112.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
MĂGURA ILVEI 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.11.2013 
Măsuri dispuse: 

-    

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator, în 
ultima lună verificată; 
- exemplarele 
anterioare de pe listele 
electorale au fost 
topite. 
 

- topirea exemplarelor 
de pe listele electorale 
de la scrutinele 
anterioare conform 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.  
 

113.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ILVA MARE 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.11.2013 
Măsuri dispuse: 

-    

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- în ultima luna 
verificată, s-au 
înregistrat 2 decese 
unul operat în termen 
de 24 de ore şi unul 
radiat la 2 zile; 
 

- actualizarea datelor 
de identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise 
în Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 

114.  BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
LUNCA ILVEI 

Data controlului: 
30.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

- operările în SIEN s-au 
realizat în 24 ore de la 
data luării la cunoștință 
de către operator, în 
ultima lună verificată; 
- exemplarele 

- topirea exemplarelor 
de pe listele electorale 
de la scrutinele 
anterioare conform 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, 
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06.11.2013 
Măsuri dispuse: 

-    

anterioare de pe listele 
electorale nu au fost 
topite. 
 

republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare.  
 

115.  CLUJ Primăria com.  
Sâncraiu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- controlul se va 
reprograma; 

116.  CLUJ Primăria com.  
Călățele 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service);  

- controlul se va 
reprograma; 

117.  CLUJ Primăria com.  
Mărgău 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

-Conform obiectivelor de la pct. 1  - controlul nu s-a 
efectuat (autoturismul 
filialei s-a aflat pentru 
reparații în service); 

- controlul se va 
reprograma; 
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- 
Masuri dispuse: 

- 
    

 Controale efecuate la UAT care nu au fost cuprinse în Programul acţiunilor de îndrumare şi control electoral din luna 
SEPTEMBRIE. 
 
Nr. 
crt. 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. MARAMURE
Ș 

Instituția 
Prefectului  

Judetul 
MARAMUREȘ 

 Data efectuarii: 
08.09.2014 

 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

- participarea la şedinţa 
de instruire; 
 

 

2 BIHOR Instituția 
Prefectului  

Judetul 
BIHOR 

 Data efectuarii: 
10.09.2014 

 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

- participarea la şedinţa 
de instruire; 
 

 

3 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
ŞINTEREAG 

Data controlului: 
11.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

18.11.2010 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

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

- actualizarea datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise în 
Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
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Măsuri dispuse: 
- transmiterea 

actualizărilor de pe 
listele electorale în 

15 zile la 
Judecătoria 

Beclean. 

 prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 35/2008; 
- predarea, spre topire a 
listelor electorale de la 
scutinele anterioare, 
conform art. 70 alin. (5) 
din Lega nr. 370/2004; 
- sancţiune: Avertisment 

4 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria COMUNEI 
GALAŢII BISTRIŢEI 
Data controlului: 

11.09.2014 
Data ultimului 

control efectuat: 
29.03.2010 

Măsuri dispuse: 
- transmiterea 

actualizărilor de pe 
listele electorale la 

judecătorie; 
- reactualizarea 

dispoziţiei 
primarului privind 

persoanele 
autorizate să 

actualizeze listele 
electorale 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  
   

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

- actualizarea datelor de 
identificare a 
cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise în 
Registru electoral şi 
radierea persoanelor 
decedate în cazurile 
prevăzute de art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 35/2008, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
- sancţiune: Avertisment 

5 SĂLAJ Instituția 
Prefectului  

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 

- participarea la şedinţa 
de instruire; 

- 
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Judetul 
SĂLAJ 

 Data efectuarii: 
16.09.2014 

 

condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

 

6 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județul 
BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Data şedinţei: 
17.09.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

-  participarea la şedinţa 
de instruire; 
 

- 
 

7 SATU MARE INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județul 
SATU-MARE  

Data şedinţei: 
17.09.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

-  participarea la şedinţa 
de instruire; 
 

 

8 CLUJ INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

Județul 
CLUJ  

Data şedinţei: 
19.09.2014 

- instruirea primarilor și secretarilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării în bune 
condiţii a alegerilor din 02 noiembrie 2014 (art. 9 
alin. (2) din H.G.R nr. 706/2014). 

-  participarea la şedinţa 
de instruire; 
 

 

9 MARAMURE
Ș 

Primăria orașului 
TĂUȚII 

MĂGHERĂUȘ 
Data controlului: 

24.09.2014 
Data ultimului 

 
Conform punctului 1. 

-măsura dispusă la 
controlul anterior a fost 
îndeplinită;  
-nu a fost asigurată 
publicitatea consultării 
LEP, 

Actualizarea dispoziței 
primarului pentru încă o 

persoană care să 
efectueze operațiuni în 

RE. 
Asigurarea consultării 
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control efectuat: 
10.04.2014, 
12.06.2014 

Măsuri dispuse: 
-comunicarea către 

Judecătoria Baia 
Mare a 

exemplarului 2 al 
LEC. 

 

-radierile persoanelor 
decedate se operează 
doar în cazul celor cu 
ultimul domiciliu în UAT.  
-pentru efectuarea de 
operațiuni în RE are 
împuternicire o singură 
pesoană. 
 

LEP.  
Asigurarea respectării 

termenului de 
înregistrare/radiere 

în/din RE.  
A fost adus la cunoștință 
posibilitatea topirii LEP 

vechi cf. art. 70 al.5 
L370/2004 de către 

operatorii economici 
specializaţi. 

10 MARAMURE
Ș 

Primăria comunei 
Satulung 

Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.12.2013 
Măsuri dispuse: 

-nu au fost trasate 
măsuri. 

 

 
Conform punctului 1. 

-exista dispoziție de 
împuternicire doar pentru 
o persoana care să 
opereze în RE.  
-nu a fost asigurată 
publicitatea consultării 
LEP.  
-radierea persoanelor s-a 
făcut doar pe baza 
comunicărilor de la 
Somcuta Mare, deși în 
cadrul UAT-ului există 
compartiment de stare 
civilă.  
-LEC nu au fost semnate 
de reprezentanții UAT-
ului. 

Actualizarea dispoziției 
primarului prin 

adăugarea a încă unei 
persoane pentru 

operare în RE.  
Asigurarea consultării 

LEP.  
Asigurarea respectării 

termenului de 
înregistrare/radiere 

în/din RE prin 
comunicarea directă de 
către compartimentul 

de stare civilă a 
persoanelor decedate. 

 

11 MARAMURE
Ș 

Primăria comunei 
Recea 

 
Conform punctului 1. 

-exista dispoziție de 
împuternicire doar pentru 

Actualizarea dispoziției 
primarului prin 
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Data controlului: 
25.09.2014 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.05.2010 
Măsuri dispuse: 
- transmiterea 
modificărilor 

operate în listele 
electorale 

permanente către 
judecătorie – 15 

zile; 
- emitere dispoziție 

privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
gestionare liste 

electorale. 

o persoana care să 
opereze in RE.  
-nu a fost asigurată 
publicitatea consultării 
LEP. 

adăugarea a încă unei 
persoane pentru 

operare în RE.  
Asigurarea consultării 

LEP.  
 

 
 
 


