
Filiala Nord-Vest 

Nr. Crt. 
Judet UAT Data controlului Obiective 

Motivele care au generat 
stabilirea obiectivelor de 

control/îndrumare 
Măsuri dispuse 

1 SĂLAJ Comuna Horoatu-
Crasnei 

20.01.2015 ^ 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 
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 

Unitate necontrolată din 
2013 Nu au fost dispuse măsuri 



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 SĂLAJ Comuna Bănișor 20.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2013 Nu au fost dispuse măsuri 



3 Bistrița-
Năsăud 

Comuna MĂRIȘELU 20.01.2015 Obiective 1. Respectarea şi 
îndeplinirea atribuţiilor în 
domeniul electoral conform 
legislaţiei a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorității Electorale; 
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 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.). 

UAT neverificată din 2010 nu au fost dipuse măsuri 

4 Bistrița-
Năsăud 

Comuna MONOR 20.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2010 nu au fost dipuse măsuri 



5 SĂLAJ Comuna Nușfalău 22.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2011 Nu au fost dispuse măsuri 

6 SĂLAJ Comuna Halmășd 22.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2011   

7 Bistrița-
Năsăud 

Comuna LECHINȚA 22.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2013   

8 Bistrița-
Năsăud 

Comuna BUDEȘTI 22.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2010   

9 SĂLAJ Comuna Sărmășag 27.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2013   

10 SĂLAJ SPCLEP Sărmășag 27.01.2015 ^informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 
^ UAT arondate/ polulație 
deservită; 
^ acte de identitate emise/ an; 
^ acte de identitate expirate; 
^ acte de identitate emise si 
neridicate de titulari. 

Unitate necontrolată din 
2010   

11 SĂLAJ Comuna Șamșud 27.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2011 Nu au fost dispuse măsuri 



12 Maramureș Primăria orașului 
Baia sprie 

27.01.2015 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. 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. 

UAT-ul nu a fost verificat în 
ultimele 12 luni nu au fost dispuse măsuri 

13 Bistrița-
Năsăud 

Comuna MATEI 27.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2010 topirea LEP anterioare și radierea 
din RE în termenul prevăzut de lege 

14 Bistrița-
Năsăud 

Comuna CHIOCHIȘ 27.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2013   

15 Bistrița-
Năsăud 

Comuna LECHINȚA 27.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

reprogramat, neefectuat în 
22.01.2015   

radierea din RE în termenul 
prevăzut de lege 



16 Maramureș Primăria comunei 
Șișești 

28.01.2015 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. 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. 

UAT-ul nu a fost verificat în 
ultimele 12 luni nu au fost dispuse măsuri 

17 SĂLAJ Comuna Bobota 29.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2010 Nu au fost dispuse măsuri 

18 SĂLAJ Comuna Măeriște 29.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din 20.01.2015 în 
Comuna Horoatu-Crasnei 

Unitate necontrolată din 
2011 Nu au fost dispuse măsuri 



19 Maramureș Primăria orașului 
Ulmeni 

29.01.2015 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. 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. 

UAT-ul nu a fost verificat în 
ultimele 12 luni nu au fost dispuse măsuri 

20 Bistrița-
Năsăud 

SPCLEP NĂSĂUD  29.01.2015 Obiective: 
- 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; 
- UAT arondate/ polulație 
deservită; 
- acte de identitate emise/ an; 
- acte de identitate expirate; 

SPCLEP neverificată din 
2012   



- acte de identitate emise si 
neridicate de titulari. 

21 Bistrița-
Năsăud 

Comuna SALVA 29.01.2015 Conform obiectivelor prevăzute la 
controlul din data de 20.01.2015 în 
Comuna Mărișelu 

UAT neverificată din 2011   

 


