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Filiala Sud - Est      
 

Nr. crt  Judeţul Instituţia 
controlată 

Obiectivele activităţii de 
îndrumare şi control electoral  Constatări Măsuri dispuse 

1.  Buzău Primăria 
oraşului 

Pogoanele 
 

Data 
controlului: 
programat 
06.05.2014 

Efectuat 
06.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

01.04.2014 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

au fost puse in 
aplicare. 

 

 Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP; 

 Monitorizarea modului în 
care autorităţile administraţiei 
publice locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin potrivit 
actelor normative în materie 
electorală; 
 Urmărirea modului de 

întocmire a listelor electorale 
permanente, a listelor 
electorale complementare şi a 
copiilor acestora utilizate la 
alegeri; 
 Verificarea modului de 

păstrare a listelor electorale şi a 
modului de actualizare a 
acestora; 
 Autorizarea 

persoanei/persoanelor care 
efectuează operaţiuni de în 
listele electorale permanente și 
în Registrul Electoral; 
 Verificarea semnării listelor 

electorale de către persoanele 
abilitate; 
 Monitorizarea modului în 

care primarii asigură condiţiile 
necesare pentru consultarea şi 
verificarea de către cetăţeni a 

1. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare 

1. Întocmirea şi tipărirea de către 
primar a copiilor de pe listele 
electorale permanente, actualizate, 
pentru alegerile locale parţiale din 
data de 25 mai 2014 precum şi a 
copiilor de pe listele electorale 
permanente actualizate pentru 
alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European, în câte 2 
exemplare pentru fiecare tip de 
scrutin, conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare, ale art. 26 alin. (10) din 
Legea  nr. 35/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. Termen 
de realizare: în intervalul 16 – 22 
mai 2014 

2. Efectuarea de operațiuni în 
Registrul electoral sau în listele 
electorale permanente de către 
persoane autorizate, conform disp. 
art. 22 alin. (3) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, raportat la 
disp. art. 50 şi art. 51 din Lege. 

3. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
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înscrierii în listele electorale 
precum şi a modului de 
soluţionare a întâmpinărilor 
privind omisiuni, erori sau 
înscrieri greşite în listele 
electorale; 
 Verificarea modului de 

păstrare şi gestionare a logisticii 
electorale folosite la 
consultările electorale 
anterioare şi stadiul procurării 
logisticii necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor; 
 Verificarea modului de 

efectuare a actualizării datelor 
înscrise în Registrul Electoral pe 
baza comunicărilor primite; 
 Verificarea efectuării 

comunicărilor prevăzute de 
lege; 
 Verificarea gradului de 

respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral aferent consultărilor 
electorale; 
 Acordarea de îndrumare 

privind operațiunile necesare a 
fi efectuate la nivelul primăriei 
în Registrul Electoral. 

modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004. 

4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente să fie date 
spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi, 
conform prevederilor art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004. 

5. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

6. Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
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ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

2. 

 

Buzău Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
orășenească 
Pogoanele 

 
Data 

controlului: 
programat 
06.05.2014 

Efectuat 
06.05.2014 

 
 

 Verificarea comunicării de 
către primar către 
preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie a 
numărului de alegători 
rezultat din listele electorale 
permanente şi 
complementare, în termenul 
prevăzut de lege; 

 Respectarea prevederilor 
legale referitoare la afişarea 
propunerilor de candidaturi 
la sediul biroului electoral de 
circumscripţie; 

 Verificarea modului de 
organizare a alegerilor locale 
parţiale şi de respectare a 
termenelor legale de 
realizare a operaţiunilor 
electorale; 

 Verificarea respectării 
dispoziţiilor legale privind 
afişajul electoral; 

 Obţinerea de informaţii 
privind principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale; 

 Toate activitățile 
s-au desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  
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 Verificarea sediului şi 
dotarea biroului electoral. 

3.  Buzău SPCLEP  
Pogoanele 

 
Data 

controlului: 
programat 
06.05.2014 

Efectuat 
06.05.2014 

 

 Verificarea modului de 
efectuare a comunicărilor 
pentru actualizarea listelor 
electorale permanente; 

 Evidenţa cărţilor de alegător 
rămase nedistribuite; 

 Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea în 
legalitate a persoanelor fără 
acte de identitate; 

  
 Nu a fost cazul.  

4.  Buzău Primăria 
comunei  
Calvini 

 
Data 

controlului: 
programat 
07.05.2014 

Efectuat 
07.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

29.11.2011 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

au fost puse in 
aplicare 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

1. Listele electorale 
permanente nu sunt 
puse la dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare, conform 
disp. art. 11 din Legea 
nr. 33/2007, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare şi ale art. 
26 alin. (6) din Legea 
nr. 35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

2. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 

1. Afişarea unui anunţ la avizierul 
Primăriei cu privire la posibilitatea 
consultării listelor electorale 
permanente de către alegători, 
având în vedere disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (6) din 
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente să fie date 
spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi, 
conform prevederilor art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004. 

3. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
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cu modificările şi 
completările 
ulterioare 

3. Pentru organizarea 
celor două tipuri de 
scrutin din 25 mai 
2014 sunt necesare 
cabine de vot şi urne 
de vot suplimentare 

mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

4. Întocmirea şi tipărirea de către 
primar a copiilor de pe listele 
electorale permanente, actualizate, 
pentru alegerile locale parţiale din 
data de 25 mai 2014 precum şi a 
copiilor de pe listele electorale 
permanente actualizate pentru 
alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European, în câte 2 
exemplare pentru fiecare tip de 
scrutin, conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare, ale art. 26 alin. (10) din 
Legea  nr. 35/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. Termen 
de realizare: în intervalul 16 – 22 
mai 2014 

5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
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votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

6. Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente 

8.  Buzău Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
comunală 

Calvini 
 

Data 
controlului: 
programat 
07.05.2014 

Efectuat 
07.05.2014 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  
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9.  Buzău Biroul 
Electoral 
Județean 
Buzău – 

pentru alegeri 
partiale locale 

 
Data 

controlului: 
programat 
07.05.2014 

Efectuat 
07.05.2014 

 

 Verificarea modului de 
organizare a alegerilor 
locale parţiale şi de 
respectare a termenelor 
legale de realizare a 
operaţiunilor electorale; 

 Obţinerea de informaţii 
privind principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale; 

  Verificarea sediului şi 
dotarea biroului electoral. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  

10.  Buzău Primăria 
comunei 

Ziduri 
 

Data 
controlului: 
programat 
08.05.2014 

Efectuat 
08.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

02.04.2014 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse in 
aplicare 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

1. Nu a fost prezentată 
dovada comunicării în 
scris către Biroul 
Electoral de 
Circumscripţie nr.  87 
Ziduri a numărului de 
alegători rezultat din 
lista electorală 
permanentă, în 
termen legal, 
conform disp. art. 22 
alin. (1) din Legea nr. 
67/2004 cu 
modificările 
ulterioare şi H.G. nr. 
284/2014 
 

1. Comunicarea către Biroul Electoral 
de Circumscripţie Comunală nr. 87 
Ziduri, în scris, a numărului 
definitiv de alegători pe baza 
datelor cuprinse în copiile de pe 
listele electorale permanente şi în 
lista suplimentară, conform disp. 
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 
67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a H.G. nr. 
284/2014. Termen de realizare: 22 
mai 2014 

2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
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radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

3. Întocmirea şi tipărirea de către 
primar a copiilor de pe listele 
electorale permanente, actualizate, 
pentru alegerile locale parţiale din 
data de 25 mai 2014 precum şi a 
copiilor de pe listele electorale 
permanente actualizate pentru 
alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European, în câte 2 
exemplare pentru fiecare tip de 
scrutin, conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare, ale art. 26 alin. (10) din 
Legea  nr. 35/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. Termen 
de realizare: în intervalul 16 – 22 
mai 2014 

4. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
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Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

5. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

6. Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

8.  Buzău Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
comunală 

Ziduri 
 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  
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Data 
controlului: 
programat 
08.05.2014 

Efectuat 
08.05.2014 

 
9.  Buzău Primăria 

comunei Valea 
Râmnicului 

 
Data 

controlului: 
programat 
08.05.2014 

Efectuat 
08.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

02.04.2014 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse in 
aplicare 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

1. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare. 

2. Pentru organizarea 
celor două tipuri de 
scrutin din 25 mai 
2014 sunt necesare 
cabine de vot şi urne 
de vot suplimentare 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente să fie date 
spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi, 
conform prevederilor art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004. 

2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

3. Întocmirea şi tipărirea de către 
primar a copiilor de pe listele 
electorale permanente, actualizate, 
pentru alegerile locale parţiale din 
data de 25 mai 2014 precum şi a 
copiilor de pe listele electorale 
permanente actualizate pentru 
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alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European, în câte 2 
exemplare pentru fiecare tip de 
scrutin, conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare, ale art. 26 alin. (10) din 
Legea  nr. 35/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. Termen 
de realizare: în intervalul 16 – 22 
mai 2014 

4. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

5. Comunicarea către Biroul Electoral 
de Circumscripţie Comunală nr. 87 
Ziduri, în scris, a numărului 
definitiv de alegători pe baza 
datelor cuprinse în copiile de pe 
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listele electorale permanente şi în 
lista suplimentară, conform disp. 
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 
67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a H.G. nr. 
284/2014. Termen de realizare: 22 
mai 2014 

6. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

7. Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

8. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

9.  Buzău Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
comunală  

Valea 
Râmnicului 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  



13 
 

 
Data 

controlului: 
programat 
08.05.2014 

Efectuat 
08.05.2014 

 
10.  Tulcea Primăria 

comunei  
I.C.Brătianu 

 
Data 

controlului: 
programat 
12.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

16.05.2013 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

1. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare.  

2. Nu au fost preluate 
de la Serviciul pentru 
Imigrări Tulcea listele 
electorale 
complementare 
actualizate 

1. Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
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4. Preluarea Listei electorale 
complementare actualizate la data 
de 22.04.2014 vde la Serviciul de 
Imigrari Tulcea. 

 
11. Tulcea Biroul 

Electoral de 
Circumscripție 

Comunală  
I.C.Brătianu 

 
Data 

controlului: 
programat 
12.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 
 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  

12. Vrancea Primăria 
orașului 
Panciu 

 
Data 

controlului: 
programat 
13.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

24.05.2013 
 

MĂSURI 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1.  

1. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare. 

 

 

 Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente să fie date 
spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi, 
conform prevederilor art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004. 

 Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
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DISPUSE: 
Au fost puse in 

aplicare 

radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

 Întocmirea şi tipărirea de către 
primar a copiilor de pe listele 
electorale permanente, actualizate, 
pentru alegerile locale parţiale din 
data de 25 mai 2014 precum şi a 
copiilor de pe listele electorale 
permanente actualizate pentru 
alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European, în câte 2 
exemplare pentru fiecare tip de 
scrutin, conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare, ale art. 26 alin. (10) din 
Legea  nr. 35/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. Termen 
de realizare: în intervalul 16 – 22 
mai 2014 

 Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
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Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

 Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

 Respectarea termenelor de 
realizare a operaţiunilor electorale 
prevăzute de Legea nr. 33/2007 
republicată, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 80/20014, 
Legea nr. 67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale H.G. 
nr. 284/2014. 

13. Vrancea SPCLEP Panciu 
 

Data 
controlului: 
programat 
13.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 3.  

  
 Nu a fost cazul.  
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14. Vrancea Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
orășenească 

Panciu 
 

Data 
controlului: 
programat 
13.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  

15. Vrancea Primăria 
comunei 

Andreiașu de 
Jos 

 
Data 

controlului: 
programat 
13.05.2014 

Efectuat 
13.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

20.10.2011 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse in 
aplicare 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

1. Listele electorale 
permanente editate 
pentru alegerile 
locale parţiale şi 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European nu sunt 
păstrate în registre 
speciale cu file 
detaşabile, conform 
disp. art. 26 alin. (5) 
din Legea nr. 35/2008 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare 

2. Listele electorale 
permanente nu sunt 
puse la dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare, conform 
disp. art. 11 din Legea 
nr. 33/2007, 

1. Pastrarea Listelor electorale in 
registru special cu file detasabile 

2.  Actualizarea datelor de 
identificare ale alegătorilor din 
Registrul electoral şi radierea 
acestora în caz de deces, pierderea 
cetăţeniei române, interzicerea 
exercitării drepturilor electorale, 
punere sub interdicţie, să se 
realizeze în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea, conform 
disp. art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, raportat la 
disp. art. 50 şi art. 51 din Lege. 

3. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
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republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare şi ale art. 
26 alin. (6) din Legea 
nr. 35/2008 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

3. Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare 

4. Pentru organizarea 
celor două tipuri de 
scrutin din 25 mai 
2014 sunt necesare 
cabine de vot şi urne 
de vot suplimentare 

electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

16. Vrancea Biroul  
Electoral de 

Circumscripție 
Comunală 

Andreiașu de 
Jos 

 
Data 

controlului: 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  
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programat 
14.05.2014 

Efectuat 
14.05.2014 

 
17. Vrancea Biroul 

Electoral 
Județean 
Vrancea –
alegerile 

partiale locale 
 

Data 
controlului: 
programat 
14.05.2014 

Efectuat 
14.05.2014 

 

 conform obiectivelor de 
la pct. 6. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  

18. Vrancea Biroul 
Electoral 
Județean 
Vrancea –

pentru 
alegerile euro-
parlamentare 

 
Data 

controlului: 
programat 
14.05.2014 

Efectuat 
14.05.2014 

 
 

 Verificarea modului de 
organizare a alegerilor 
membrilor din România in 
Parlamentul European şi 
de respectare a termenelor 
legale de realizare a 
operaţiunilor electorale; 

 Obţinerea de informaţii 
privind principalele 
probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor  membrilor din 
România in Parlamentul 
European; 

  Verificarea sediului şi 
dotarea biroului electoral. 

Toate activitățile s-au 
desfășurat conform 
termenelor stabilite prin 
Programul Calendaristic 

 
 Nu a fost cazul.  

19. Constanta Primăria  conform obiectivelor de la 1. Exemplarele 1. Exemplarele anterioare ale listelor 
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comunei 
Rasova 

 
Data 

controlului: 
programat 
15.05.2014 

Efectuat 
15.05.2014 

 
Data ultimului 

control 
efectuat: 

01.11.2011 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse in 
aplicare  

pct. 1. anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spre 
topire, conform disp. 
art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare. 

 

electorale permanente să fie date 
spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi, 
conform prevederilor art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004. 

2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor din Registrul 
electoral şi radierea acestora în caz 
de deces, pierderea cetăţeniei 
române, interzicerea exercitării 
drepturilor electorale, punere sub 
interdicţie, să se realizeze în cel 
mult 24 de ore de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea, conform disp. art. 23 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, raportat la disp. art. 50 
şi art. 51 din Lege. 

3. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24 de ore, a 
modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare conform disp. art. 11 din 
Legea nr. 33/2007 republicată, cu 
modificările ulterioare, art. 16 din 
Legea nr. 67/2004 cu modificările 
ulterioare şi ale art. 26 alin. (11) 
din Legea  nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, raportat la disp. art. 50 
lit. a4 din Legea nr. 35/2008 şi art. 
103 lit. (f) din Legea nr. 67/2004.  

4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi asigurarea 
sediilor birourilor electorale cu 
respectarea Hotărârilor AEP nr. 
5/2014 şi nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare. 

5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

20. Constanta Biroul 
Electoral de 

Circumscripție 
comunală   

Rasova 
 

Data 
controlului: 
programat 
15.05.2014 

Efectuat 
15.05.2014 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

 Toate activitățile 
s-au desfășurat 
conform termenelor 
stabilite prin Programul 
Calendaristic; 
 Biroul Electoral 
de Circumscripție 
comunală   Rasova s-a 
completat eronat; 

 

 Respectarea întocmai a 
dispozițiilor Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, la 
completarea birourilor electorale 
ale secțiilor de votare cu 
reprezentanții formațiunilor 
politice.  


