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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 
Nehoiu 

 
Data 

controlului: 
24.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
09.04.2014 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

au fost puse 
în 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 

 Lista electorală 
permanentă 
complementară nu este 
semnată de primar şi 
secretar. 
 În Lista electorală 

complementară, în 
cazul a 3 alegători 
comunitari nu este 
precizat locul naşterii. 
 În Lista electorală 

permanentă sunt 
înscrişi 5485 alegători 
fără menţiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu (fără numărul 
imobilului de domiciliu) 
şi 1 alegător fără serie 
şi număr act de 
identitate.  
 În Registrul electoral 

se efectuează 
operaţiuni de 
actualizare în baza 
comunicărilor primite 
decadal de la Serviciul 
de stare civilă. 
 Exemplarele 

anterioare ale listelor 
electorale permanente 
nu au fost predate spre 
topire, conform disp. 

 Semnarea listelor electorale 
complementare de primarul şi 
secretarul oraşului Nehoiu conform 
disp. art. 22 alin. (3) din Legea nr. 
67/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. Termen de 
realizare: 25.06.2014. 
 Efectuarea înregistrărilor şi 

radierilor în Registrul electoral şi în 
listele electorale permanente la 
termenele stabilite conform 
prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. Termen de 
realizare: permanent. 
 Respectarea disp. art. 23 alin. 

(1) din Legea nr. 35/2008 privind 
operaţiunile de radiere din Registrul 
electoral. Termen de realizare: 
permanent. 
 Respectarea hotărârilor şi 

deciziilor Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen de realizare: 
permanent.  
 
Recomandări: Predarea listelor 
electorale permanente către agenţi 
economici specializaţi în vederea 
topirii acestora conform 
prevederilor art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare 
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consultarea şi verificarea de 
către cetăţeni a 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. 

art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004 cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

 

2.  Buzău S.P.C.L.E.P  
Nehoiu 

 

 Verificarea modului de 
efectuare a comunicărilor 
pentru actualizarea listelor 

Cărţile de alegător nu se 
mai tipăresc din anul 
2012. 

S-a recomandat colaborarea 
permanentă cu primarii pentru 
actualizarea datelor de identificare a 
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Data 
controlului: 
24.06.2014 

electorale permanente; 
 Evidenţa cărţilor de alegător 

rămase nedistribuite; 
 Analiza demersurilor 

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

cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral sau 
radierea acestora din Registrul 
electoral, în termen de 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primari a cazurilor care impun 
actualizarea sau radierea. 

 
3.  Buzău Primăria 

oraşului 
Pătârlagele 

 
Data 

controlului: 
24.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
08.04.2014 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

au fost puse 
în aplicare 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

 Lista electorală 
permanentă tipărită pe 
baza datelor din 
Registrul electoral nu 
este semnată de 
primar. 

 În Lista electorală 
permanentă sunt 
înscrişi 2 alegători fără 
serie şi număr act de 
identitate şi 3072 
alegători fără menţiuni 
complete privind 
adresa de domiciliu 
(fără numărul 
imobilului de 
domiciliu). 

 Acţiuni de 
popularizare a 
posibilităţii de 
consultare a listei 
electorale permanente 
de către alegători se 
organizează numai în 
perioada electorală. 

 Exemplarele 

1. Semnarea Listei electorale 
permanente de către primar, 
conform disp. art. 26 din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. Pe coperta 
registrului în care se păstrează 
exemplarul original al Listei 
electorale permanente se vor înscrie 
menţiuni privind judeţul, localitatea, 
tipul documentului păstrat, tipul de 
scrutin pentru care a fost întocmit şi 
numărul de file. 

   Termen de realizare: 24.06.2014. 
2. Păstrarea listelor electorale 

complementare în registru special cu 
file detaşabile conform art. 221 alin. 
(3) din Legea nr. 67/2004. 

   Termen de realizare: 24.06.2014. 
3. Actualizarea datelor de 

identificare a cetăţenilor români cu 
drept de vot şi radierea acestora din 
Registrul electoral în cazurile 
prevăzute de lege, conform 
prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 35/2008.  
Termen de realizare: în 24 ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun radierea.  
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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. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.   
  Termen de realizare: permanent. 

 
Recomandări: 
1. Afişarea permanentă a unui 

anunţ la avizierul Primăriei cu privire 
la posibilitatea consultării listelor 
electorale permanente de către 
alegători, cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 677/2001 privind protecţia 
datelor cu caracter personal. 

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

4.  Buzău S.P.C.L.E.P. 
Pătârlagele 

 
Data 

controlului: 
24.06.2014 

 
 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Cărţile de alegător nu se 
mai tipăresc din anul 
2012. 

S-a recomandat colaborarea 
permanentă cu primarii pentru 
actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral sau 
radierea acestora din Registrul 
electoral, în termen de 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primari a cazurilor care impun 
actualizarea sau radierea. 

5.  Galaţi Primăria 
oraşului 
Bereşti 

 
Data 

controlului: 
25.06.2014 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 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 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor români cu 
drept de vot şi radierea acestora din 
Registrul electoral în cazurile 
prevăzute de lege, în termen de 24 
ore de la data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce impun 
radierea, conform prevederilor art. 23 
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Data 
ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 
in aplicare 

ulterioare. 

 Numărul urnelor 
de vot fixe nu este 
suficient dacă se are în 
vedere estimarea 
numărului maxim 
necesar pentru alegerile 
generale locale. 

 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 

materialelor de logistică electorală şi 
organizarea secţiilor de votare cu 
respectarea recomandărilor stabilite 
prin Hotărârile AEP nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014. 

3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP.   Termen de 
realizare: permanent. 

Recomandări:  
1. Pe coperta registrului în care se 
păstrează exemplarul original al Listei 
electorale permanente se vor înscrie 
menţiuni privind judeţul, localitatea, 
tipul documentului păstrat, tipul de 
scrutin pentru care a fost întocmit şi 
numărul de file. 
2. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor economici 
specializaţi a exemplarelor anterioare 
ale listelor electorale permanente 
conform art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

6.  Galaţi S.P.C.L.E.P. 
Bereşti 

 
Data 

controlului: 
25.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2013 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Cărţile de alegător nu se 
mai tipăresc din anul 
2012. 

S-a recomandat colaborarea 
permanentă cu primarii pentru 
actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral sau 
radierea acestora din Registrul 
electoral, în termen de 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primari a cazurilor care impun 
actualizarea sau radierea. 
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MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 
în aplicare 

7.  Galaţi Primăria 
oraşului    Tg. 

Bujor 
 

Data 
controlului: 
25.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 
in aplicare  

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

 10 alegători sunt 
înscrişi în Lista electorală 
permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 

  1986 alegători 
sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă 
fără menţiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 

 Nu se organizează 
acţiuni de popularizare a 
posibilităţii consultării 
LEP între perioadele 
electorale. 

 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. 

 Numărul urnelor 
de vot fixe nu este 
suficient dacă se are în 
vedere estimarea 
numărului maxim 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor români cu 
drept de vot şi radierea acestora din 
Registrul electoral în cazurile 
prevăzute de lege, în termen de 24 
ore de la data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce impun 
radierea, conform prevederilor art. 23 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP. Termen de 
realizare: permanent. 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor economici 
specializaţi a exemplarelor anterioare 
ale listelor electorale permanente 
conform art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Afişarea, în mod permanent, a unui 
anunţ la avizierul Primăriei prin care 
alegătorii să fie informaţi cu privire la 
dreptul de a consulta înscrierea în 
Lista electorală permanentă, cu 
precizarea locului/intervalul orar de 
consultare, cu respectarea Legii nr. 
677/2001. 
3. Depunerea diligenţelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
cetăţenilor înscrişi în LEP fără serie şi 
număr act de identitate sau fără 
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necesar pentru alegerile 
generale locale. 

 

adresa completă de domiciliu. 

3.  Galaţi S.P.C.L.E.P. 
Tg. Bujor 

 
Data 

controlului: 
25.06.2014 

Data 
ultimului 
control 

efectuat: 
29.05.2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 
in aplicare 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

În evidenţa serviciului 
există 32 cărţi de 
alegător rămase 
nedistribuite. 

S-a recomandat colaborarea 
permanentă cu primarii pentru 
actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral sau 
radierea acestora din Registrul 
electoral, în termen de 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primari a cazurilor care impun 
actualizarea sau radierea. 

 

4.  Constanţa Primăria 
oraşului 

Techirghiol 
 

Data 
controlului: 
26.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
20.06.2013 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1. 

 12 alegători sunt 
înscrişi în Lista electorală 
permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 

      4 alegători înscrişi 
în Lista electorală 
complementară (LEC) nu 
au menţiunea locului 
naşterii. 

 Nu este desemnată, 
prin dispoziţia primarului, 
persoana autorizată să 
opereze modificări în 
LEC. 

 Nu se organizează 

1. Actualizarea datelor de 
identificare a cetăţenilor români cu 
drept de vot şi radierea acestora din 
Registrul electoral în cazurile 
prevăzute de lege, în termen de 24 
ore de la data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazurilor ce impun 
radierea, conform prevederilor art. 
23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008. 

2. Respectarea hotărârilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
Termen de realizare: permanent. 

Recomandări:  
1. Depunerea diligenţelor necesare 
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în aplicare acţiuni de popularizare a 
posibilităţii consultării 
LEP între perioadele 
electorale. 

 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.  

 Există 
disfuncționalități în 
aplicarea întocmai a 
dispozițiilor art. 23 din 
Legea nr. 35/2008 cu 
modificările și 
completările ulterioare. 
 

pentru a pune în legalitate 
persoanele înscrise în LEP fără serie şi 
număr act de identitate.  
2. Afişarea unui anunţ la avizier sau 
pe site-ul Primăriei privind 
posibilitatea alegătorilor de a 
consulta înscrierea în LEP. 
3. Predarea spre topire prin 
intermediul agenţilor economici 
specializaţi a exemplarelor anterioare 
ale listelor electorale permanente 
conform art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 

10. Constanţa S.P.C.L.E.P. 
Techirghiol 

 
Data 

controlului: 
26.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
20.06.2013 

 

 conform obiectivelor de la 
pct. 2. 

Există 719 cetăţeni cu 
acte de identitate 
expirate  

S-a recomandat colaborarea 
permanentă cu primarii pentru 
actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral sau 
radierea acestora din Registrul 
electoral, în termen de 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către 
primari a cazurilor care impun 
actualizarea sau radierea. 
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MĂSURI 
DISPUSE: 

Au fost puse 
in aplicare 

11. Constanţa Primăria 
comunei 
Amzacea 

 
Data 

controlului: 
26.06.2014 

 
Data 

ultimului 
control 

efectuat: 
- 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

- 

 conform obiectivelor de la 
pct. 1.  

 8 alegători sunt 
înscrişi în Lista electorală 
permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 

  Un alegător 
înscris în Lista electorală 
complementară (LEC) nu 
are menţiunea locului 
naşterii. 

 Lista electorală 
complementară nu este 
semnată de persoanele 
abilitate. 

 Nu se organizează 
acţiuni de popularizare a 
posibilităţii consultării 
LEP. 

 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. Semnarea Listei electorale 
complementare de către primarul şi 
secretarul comunei, conform art. 221 
din Legea 67/2004.  
Termen de realizare: 26.06.2014 
2. Păstrarea listelor electorale 
complementare în registru special cu 
file detaşabile conform art. 221 alin. 
(3) din Legea nr. 67/2004. 
Termen de realizare: permanent. 
3. Desemnarea prin dispoziţia 
primarului, a persoanelor autorizate 
să opereze în Listele electorale 
complementare, conform art. 223 din 
Legea 67/2004.  
Termen de realizare: 26.07.2014 
4. Actualizarea datelor de 
identificare ale cetăţenilor români cu 
drept de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea acestora în 
cazurile prevăzute de lege, conform 
art. 23 din Legea nr. 35/2008. Termen 
de realizare: permanent. 
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen de realizare: 
permanent. 
Recomandări: 

1. Afişarea, în mod permanent, a 
unui anunţ la avizierul Primăriei prin 
care alegătorii să fie informaţi cu 
privire la dreptul de a consulta 
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înscrierea în Lista electorală 
permanentă, cu precizarea 
locului/intervalul orar şi persoana 
care asigură consultarea, cu 
respectarea Legii nr. 677/2001. 
2. Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale LEP, 
conform disp. art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 
3. Depunerea diligenţelor 
necesare pentru punerea în legalitate 
a persoanelor ce figurează în LEP fără 
serie şi număr act de identitate. 
 


