
Filiala Sud-Est 

Nr. 
Crt. Judet UAT Data 

controlului Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 BRĂILA MUNICIPIUL 
BRĂILA  01.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;   2. 
Monitorizarea modului în 
care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;   3. 
Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare; 4. 
Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;   5. 
Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;   6. Verificarea 
semnării listelor electorale 
de către persoanele 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. 331 de alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –29 august 2014 actele 
de deces înregistrate au fost operate în 
sistemul informatic Registrul electoral 
parțial, cu depășirea termenului de 24 
ore de la data luării la cunoștință datorită 
lucrărilor de mentenanță a sistemului 
informatic de la nivelul SPCLEP.   
4. La nivelul primăriei Lista electorală 
complementară este alcătuită din 6 
(șase) și conține 202 alegători. Aceasta 
este semnată de primar și secretar și 
este pastrată în condiții corespunzătoare 
de către secretar. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 



abilitate;  7. Monitorizarea 
modului în care primarii 
asigură condiţiile necesare 
pentru 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;  8. Verificarea 
modului de păstrare şi 
gestionare a logisticii 
electorale folosite la 
consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;   
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;   
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;   11. Verificarea 
gradului de respectare a 
termenelor prevăzute în 
calendarul electoral;  12. 
Acordarea de îndrumare 
privind operațiunile 
necesare a fi efectuate la 
nivelul primăriei în 

conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



Registrul Electoral.                                                            

2 BRĂILA S.P.C.L.E.P. 
Brăila 01.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente; 2. 
Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate; 3. 
Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012;    2. Există 2 cărți de 
alegător rămase nedistribuite (cetățenii 
sunt plecați din țară);  3. Lunar, la 
solicitarea primăriilor se realizează 
acțiuni cu camera mobilă; 

Recomandări:    1.  Punerea în legalitate 
a celor 331 alegători fără menținui 
privind actele de identitate;  



3 BRĂILA ROMANU 02.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 

Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Patru alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –01 septembrie 2014,   
s-au înregistrat un număr de 5(cinci) acte 
de deces, acestea nu au radiate din 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată - referent, prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei Lista electorală 
complementară conține o pagină și  
cuprinde 4 (patru) alegători. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                                 
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

4 BRĂILA SCORȚARU 
NOU 02.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Zece alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –01 septembrie 2014,     
s-au înregistrat un număr de 6(șase) acte 
de deces dintre care un act de deces este 
inregistrat pentru o persoană din alt 
UAT. Acestea nu au fost radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului - 
avănd funcția de inspector în termen de 
24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 



4. La nivelul primăriei Lista electorala 
complementară este alcătuită dintr-o 
pagină și conține un singur alegător. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                              
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



5 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Frecăței 

02.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                    
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                             
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 5 (cinci) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 02 
septembrie – 02 octombrie 2014, nu s-au 
emis acte de deces pentru alegători cu 
domiciliul în comuna Frecăței. Pănă în 
prezent toate actele de deces au fost 
radiate în Registrul electoral  de către 
domnul Morogan Săndel, secretar-  
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral.                                                                                                           
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile este 
semnată de primar și secretar și sunt 
înscriși 3(trei) alegători.                                                                                              
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



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;                                                                                  
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                        
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Permanente. 
5.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                          6. 
Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe listele 
electorale permanente din secţiunea 
“Scrutine” a Registrului electoral şi 
tipărirea acestora în 2 exemplare, 
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr. 
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din Legea 
nr. 35/2008.                                                                               



6 BRĂILA BĂRĂGANUL 03.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Opt alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –02 septmbrie 2014,     
s-au înregistrat un număr de nouă acte 
de deces, acestea fiind radiate în 
Registrul electoral de către, persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

7 BRĂILA VICTORIA 03.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă nu conține 
5 alegători înscriși  fără serie şi număr act 
de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai – 02 septembrie 2014,      
s-au înregistrat un număr de opt acte de 
deces, acestea nefiind radiate în 
Registrul electoral de către, persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului - 
secretar, să opereze în Registrul electoral 
în termen de 24 ore de la data luării la 
conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei Lista electorală 
complementară,este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
comunei fiind semnată de primar și 
secretar și conține doi alegători. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.       2. 
Depunerea diligențelor necesare pentru 
intrarea în legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 



5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

8 BRĂILA BORDEI VERDE 04.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă  conține 
trei alegători fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –26 august 2014, s-au 
înregistrat un număr de  12 acte de 
deces. Acestea nu au fost radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului - 
avănd funcția de inspector în termen de 
24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.   2. 
Depunerea diligențelor necesare pentru 
intrarea în legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 



Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

9 BRĂILA VIZIRU 04.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă  conține  
16 alegători fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –03 septembrie 2014,    
s-au înregistrat un număr de șapte acte 
de deces. Actele de deces nu au fost 
radiate în Registrul electoral de către, 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului- secretar să opereze în 
Registrul electoral în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului,  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.                                                                                                                      
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorului fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 



electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

10 BRĂILA TUFEȘTI 08.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un alegător este înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –05 septembrie 2014,   
s-au inregistrat 20 decese, acestea fiind 
radiate în Registrul electoral de către 
secretarul comunei - persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral în termen 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 



de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

11 BRĂILA GROPENI 08.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. 13 alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –5 septembrie 2014,      
s-au înregistrat un număr de 11 acte de 
deces, acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către secretarul comunei - 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 

Recomandări:                                                                                                                                 
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 



electoral în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

12 BRĂILA SALCIA TUDOR 09.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Opt alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai – 8 septembrie 2014, 
s-au înregistrat un număr de șapte acte 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.                                                                                                              
3. Afișarea permanentă a unui anunț la 
nivelul primăriei cu privire la 



de deces și s-au primit trei comunicări 
pentru alegători care au decedat in altă 
localitate și aveau domiciliul în comuna 
Salcia Tudor. Acestea au fost radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

posibilitatea alegătorilor de a consulta 
Lista electorală permanentă. 
Măsuri:                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                              
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



13 BRĂILA MĂXINENI 09.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. 12 alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai – 08 septembrie 2014,    
s-au înregistrat un număr de zece acte de 
deces, acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către, persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral cu depășirea 
termenului de 24 ore de la data luării la 
conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

14 BRĂILA SURDILA 
GĂISEANCA 10.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă nu conține 
șase alegători fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai – 9 septembrie 2014,     
s-au înregistrat un număr de 12 acte de 
deces, acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către, persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului - secretar,să 
opereze în Registrul electoral în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.  
4. La nivelul primăriei există Liste 
electorale complementare, păstrate într-
un registru cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
Măsuri:                                                                                                                     
1. Păstrarea Listei electorale 
complementare într-un registru special 
cu file detașabile și semnarea acesteia 
de către primar si secretar conform 
dispozițiilor art. 223 și respectiv 221 din 
Legea 67/82004.  
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
3. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 



primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



15 BRĂILA SURDILA GRECI 10.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă  conține 
un singur alegător fără serie şi număr act 
de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai – 09 septembrie 2014,    
s-au înregistrat un număr de cinci acte de 
deces, fiind radiate în Registrul electoral 
de către, persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului. 
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.    
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



16 BRĂILA RACOVIȚA 11.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă   nu 
conține alegători fără serie şi număr act 
de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –10 septembrie 2014,    
s-au înregistrat un număr de zece acte de 
deces. Actele de deces nu au fost radiate 
în Registrul electoral de către, persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului- 
secretar să opereze în Registrul electoral 
în termen de 24 ore de la data luării la 
conoștință a decesului. 
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.                                                                                                                                                                                                                               
2.Afișarea permanentă a unui anunț la 
avizierul primăriei cu privire la 
posibilitatea alegătorilor de a consulta 
Lista electorală permanentă.                                                                                                             
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

17 BRĂILA GRĂDIȘTEA 11.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Lista electorală permanentă  conține 
patru alegători fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –10 septembrie 2014,    
s-au înregistrat un număr de  nouă acte 
de deces și au fost primite două 
comunicări privind decedați în altă 
localitate. Actele de deces au fost radiate 
în majoritatea cazurilor,  în Registrul 
electoral de către, persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului- secretar, să 
opereze în Registrul electoral în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004.                                                                                                                                                                                                               
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.                                                                                              
3. Afișarea permanentă a unui anunț la 
avizierul primăriei cu privire la 
posibilitatea alegătorilor de a consulta 
Lista electorală permanentă.       
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 



primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



18 BRĂILA TUDOR 
VLADIMIRESCU 16.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 5(cinci) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –15 septembrie 2014,        
s-au inregistrat 13 decese, acestea fiind 
radiate în Registrul electoral de către 
secretarul comunei - persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile și este 
semnată de primar și secretar.              5. 
Nu s-a întocmit Lista electorală specială 
deoarece nu s-au primit cereri de la                                                                                                                                                                                                    
cetățeni comunitari pentru a-și exprima 
dreptul de vot la alegerile pentru 
membrii din Romania în Parlamentul 
European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



predate spe topire. 
         

4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



19 BRĂILA MOVILA 
MIRESII 16.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. 13 alegători sunt înscrişi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 25 mai –5 septembrie 2014,      
s-au înregistrat un număr de 11 acte de 
deces, acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către secretarul comunei - 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral însă au fost radiate cu 
depășirea termenului de 24 ore de la 
data luării la conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                                 
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                                                
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  



4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

20 BRĂILA GALBENU 17.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2.Un număr de 2(doi) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 18 august – 17 septembrie 
2014, s-au înregistrat un număr de  
6(șase) acte de deces.. Acestea au fost 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral însă cu depășirea termenului de 
24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile și este 
semnată de primar și secretar.   

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.                                                                                                              
3. Afișarea permanentă a unui anunț la 
nivelul primăriei cu privire la 
posibilitatea alegătorilor de a consulta 
Lista electorală permanentă. 
Măsuri:                                                                                                                     
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 



5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                              
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



21 BRĂILA JIRLĂU 17.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 4 (patru) alegători sunt 
înscrişi în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European în 
intervalul: 18 august– 08 septembrie 
2014,    s-au înregistrat un număr de 
3(trei) decese, acestea fiind radiate în 
Registrul electoral de către, persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral cu 
depășirea termenului de 24 ore de la 
data luării la conoștință a decesului.  
4. La nivelul primăriei nu există Liste 
electorale complementare. 
5. La nivelul primăriei nu s-au întocmit 
Liste electorale speciale întrucât nu s-au 
primit cereri din partea alegătorilor 
comunitari pentru a alege membrii din 
Romania în Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.                                                                                                       
3. Afișarea permanentă a unui anunț la 
nivelul primăriei cu privire la 
posibilitatea alegătorilor de a consulta 
Lista electorală permanentă.                                                                                                                     
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 



necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

22 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 

Mircea Vodă 
22.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 3(trei) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 22 august 
– 22 septembrie 2014, s-au inregistrat 2 
decese pentru alegători cu domiciliul în 
comuna Mircea - Vodă și (două) 
comunicări de la SPCLEP Făurei, pentru 
alegători cu domiciliul în comună însă au 
decedat în altă  localitate. Acestea au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
secretarul comunei - persoana 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 



desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile și este 
semnată de primar și secretar și conține 
3(trei) alegători.                                                                                                   
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
5.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                                                                   

23 BRĂILA Primăria 
Comunei Ulmu 22.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

 Control neefectuat 

Controlul nu s-a efectuat  datorită lipsei 
mijloacelor de transport în comun. 



24 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Chiscani 

23.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 19 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 23 august 
– 23 septembrie 2014, s-a inregistrat un 
singur deces pentru un alegător cu 
domiciliul în comuna Chiscani. Acesta a 
fost radiat în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, doamna Mitu Mioara- 
inspector, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile și este 
semnată de primar și secretar și conține 
8(opt) alegători.                                                                                                    
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

Permanente. 

25 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Tichilești 

23.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 7(șapte) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 23 august 
– 23 septembrie 2014, s-au inregistrat 
5(cinci) decese pentru alegători cu 
domiciliul în comuna Tichilești. Dintre 
acestea un singur deces a fost radiat în 
Registrul electoral de către domnul 
Nedelcu Petruș - consilier, persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, cu 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.  
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 



depășirea termenului de 24 ore de la 
data luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile este 
semnată de primar și secretar.                                                                                               
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

26 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Zăvoaia 

24.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 4 (patru) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 24 august 
– 24 septembrie 2014, s-au inregistrat 4 
(patru) decese ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Zăvoaia. Acestea au 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 



fost radiate în Registrul electoral de către 
doamna Radu Liliana, consilier - 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. La nivelul primăriei nu există Lista 
electorală complementară.                                                                                           
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
5. Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                     6. 
Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe listele 
electorale permanente din secţiunea 
“Scrutine” a Registrului electoral şi 
tipărirea acestora în 2 exemplare, 
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr. 
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din Legea 
nr. 35/2008. 



27 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Dudești 

24.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 3 (trei) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 24 august 
– 24 septembrie 2014, s-au inregistrat 5 
(cinci) decese ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Dudești. Acestea au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
domnul Strîmbianu Eugen , ofițer de 
stare civilă - persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. La nivelul primăriei nu există Lista 
electorală complementară.                                                                                           
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



predate spe topire. 
         

Permanente. 
5. Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                     6. 
Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe listele 
electorale permanente din secţiunea 
“Scrutine” a Registrului electoral şi 
tipărirea acestora în 2 exemplare, 
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr. 
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din Legea 
nr. 35/2008. 

28 BRĂILA 
Primăria 
Orașului 
Însurăței  

25.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 
Primăria Municipiului 
Brăila 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 4 (patru) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 



3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 25 august 
– 25 septembrie 2014, s-au inregistrat 3 
(trei) decese ale alegătorilor cu domiciliul 
în orașul Însurăței. Acestea au fost 
radiate în Registrul electoral de către 
doamna Iacob Maria inspector SPCLEP 
Însurăței - persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile este 
semnată de primar și secretar și sunt 
înscriși 3(trei) alegători.                                                                                              
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
5.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                          6. 
Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe listele 



electorale permanente din secţiunea 
“Scrutine” a Registrului electoral şi 
tipărirea acestora în 2 exemplare, 
conform art. 8 şi art. 24 din Legea nr. 
370/2004 şi art. 26 alin. (10) din Legea 
nr. 35/2008.                                                                               

29 BRĂILA S.P.C.L.E.P  
Însurăței 25.09.2014 

1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                                       
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din anul 2012;                                                                                   
2. S.P.C.L.E.P Însurăței transmite invitații 
persoanelor cărora le-au expirat actele 
de identitate pentru intrarea în 
legalitate, prin intermediul posturilor de 
poliție comunale.     

Recomandări:                                                                                                                   
1.  Punerea în legalitate a celor 4(patru) 
alegători fără menținui privind actele 
de identitate;  



30 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 

Ciocile 
29.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                    
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                             
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 2 (doi) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 19 august 
– 28 septembrie 2014, s-au inregistrat 2 
decese pentru alegători cu domiciliul în 
comuna Ciocile. Acestea au fost radiate 
în Registrul electoral de către doamna 
Moruz Stana - inspector - persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului.                                                                                                              
4. La nivelul primăriei nu există Lista 
electorală complementară.                                                                                                   
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare.            3. Descărcarea 
pachetelor electorale cuprinzând 
copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea “Scrutine” a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare, conform art. 8 
şi art. 24 din Legea nr. 370/2004 şi art. 
26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 
4. Asigurarea din timp a tuturor 



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;                                                                                  
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                        
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

predate spe topire. 
         

materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            
6. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea “Scrutine” a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Legea nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Legea nr. 35/2008.                                                                        



31 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Vădeni 

29.09.2014  Control neefectuat 
Controlul nu s-a efectuat  datorită lipsei 
mijloacelor de transport în comun. 

Controlul va fi reprogramat 

32 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 

Berteștii de Jos 
30.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                    
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                             
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul comunei fiind 
semnată de primar și secretar.                                        
2. Un număr de 19 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. După tipărirea listei electorale 
permanente pentru alegerea 
Președintelui României din data de 02 
noiembrie 2014  în intervalul: 30 august 
– 29 septembrie 2014, s-au înregistrat 3 
(trei)  acte de deces pentru alegători cu 
domiciliul în comuna Berteștii de Jos. 
Acestea au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, domnul Niculae 
Gheorghe- secretar, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului.                                                                                                              
4. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei într-un 
registru special cu file detașabile și este 
semnată de primar și secretar și conține 
2 (doi) alegători.                                                                                                    
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare.            3. Descărcarea 
pachetelor electorale cuprinzând 
copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea “Scrutine” a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare, conform art. 8 



în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
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;                                                                                  
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                        
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 

la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
         

şi art. 24 din Legea nr. 370/2004 şi art. 
26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                            
6. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea “Scrutine” a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Legea nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Legea nr. 35/2008.                                                                        



primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

33 BRĂILA 
Primăria 
Comunei 
Stăncuța 

30.09.2014 Control neefectuat 

Acțiunea de control și îndrumare 
electorală programată  nu a fost realizată 
deoarece în data de 
30.09.2014,personalul Biroului Județean 
Brăila a participat la şedinţa de instruire 
a persoanelor care doresc să devină 
președinți și locțiitori ai secțiilor de 
votare şi care nu au mai participat la alte 
tipuri de scrutin organizată de AEP – 
Filiala Sud – Est cu sprijinul Instituţiei 
Prefectului – judeţul Brăila. 

Controlul va fi reprogramat 



34 Buzău Comuna 
Zărneşti 01.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                    
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                             
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Listelele electorale permanente sunt 
păstrate de secretarul comunei în 
condiții corespunzătoare fiind semnate 
pe ultima filă de acesta şi de către 
primarul comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor, în cazul celor 
fără menţiuni complete pivind adresa de 
domiciliu (un număr de 4221 dintr-un 
total de 4238),iar apoi în ordinea 
numerelor de imobil. 
3. Un număr de 3 ( trei ) alegători sunt 
înscrişi în lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 59 alegători cu 
drept de vot radiat. În perioada 25 mai – 
01.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 14 
acte de deces pentru alegători cu drept 
de vot având domiciliul în comuna 
Zărneşti. Toate decesele înregistrate au 
fost operate în termenul legal de 24 ore.                                                                                                                         
5. După data de 25 mai 2014 la nivelul 
Primăriei  au fost înregistrate 2 ( două ) 
comunicări de decese de la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenta 
Persoanelor Buzău acestea fiind operate 
in SIRE de către Primăria Zărneşti în 
termen de 24 ore.                                          
6. După data de 25 mai 2014 la nivelul 
Primăriei  au fost înregistrate 2 ( două ) 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea listei electorale 
complementare în registru special cu 
file detaşabile conform art. 22^1 alin. 
(3) din Legea nr. 67/2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Termen de realizare: 01.09.2014                                                                                                                                                                                                    
2. Pe coperta registrului în care se 
păstreaza exemplarul original al listei 
electorale complementare se vor 
înscrie menţiuni privind: judeţul, 
localitatea, ocumentul arhivat, tipul de 
scrutin pentru care a fost întocmită lista 
electorala şi numărul de file.                                                                                                                                                                                                        
Termen de realizare: 01.09.2014 
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 



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;                                                                                  
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                        
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

comunicări de la Judecătoria Buzău 
privind punerea sub interdicţie a 2 
alegători cu domiciliul în comuna 
Zărneşti aceste fiind operate în SIRE de 
către Primăria Zărneşti în termen de 24 
ore.                                                                                                            
7. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                          
8. Conform procesului verbal nr. 
291649/28.02.2014 Biroul pentru 
Imigrări  al Judeţului Buzău a predat 
către primăria Zărneşti listele electorale 
complementare în 2 (două) exemplare 
originale în care este înscris 1 alegător 
comunitar, cetăţean al U.E. cu drept de 
vot. Lista electorală complementară este 
întocmită conform dispoziţiilor legale, 
dar nu cuprinde toate elementele 
prevăzute de lege (lipsă loc naştere) este 
semnată de primar şi secretar, fiind 
păstrată într-un dosar cu file detaşabile 
la comun cu listele electorale 
permanente. 
9. Din informaţiile furnizate, la nivelul 
comunei nu au fost întocmite liste 
electorale speciale, dat fiind faptul că nu 
au fost înregistrate cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru exercitarea dreptului 
de vot la alegerile pentru membrii din 

Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Zărneşti asupra 
faptelor ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în cazul 
nerespectării dispoziţiilor legale. 



România în Parlamentul European. 
10. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de cabine 
de vot, urne de vot fixe şi mobile, 
acestea din urmă fiind confecţionate la 
data organizării alegerilor din carton. 



35 Buzău Comuna Siriu 02.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Listelele electorale permanente sunt 
păstrate de secretarul comunei în 
condiții corespunzătoare într-un dosar cu 
file detașabile, fiind semnate pe ultima 
filă de către secretarul şi primarul 
comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor. 
3. Un număr de 2 (doi) alegători sunt 
înscriși în lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 9 alegători cu 
drept de vot radiat. În perioada 25 mai – 
02.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 3 
acte de deces pentru alegători cu drept 
de vot având domiciliul în comuna Siriu. 
Se constată că 1 alegător a fost radiat în 
termenul legal prevazut de lege de 24h, 
celelalte 2 acte de deces fiind operate de 
persoanele desemnate să opereze în 
Registrul electoral după un termen mai 
mare de 24 ore (AD 10/30.05.2014 
operat în 10.07.2014 şi AD 
11/08.06.2014 operat în 10.07.2014). 
5. După tipărirea LEP la nivelul Primăriei 
nu au fost înregistrate comunicări de 
decese ale alegătorilor cu domiciliul în 
Comuna Siriu sau alte comuncări cu 
privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, care au fost puşi sub 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                           
1. Pe coperta registrului în care se 
păstreaza exemplarul original al listei 
electorale permanente se vor înscrie 
menţiuni privind: judeţul, localitatea, 
ocumentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită lista 
electorala şi numărul de file.                                                                                                                                                                                                        
Termen de realizare: 02.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
3. Comunicarea către Autoritatea 



interdicţie sau condamnaţi prin hotărâre 
judecătorescă definitivă cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale. 
6. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
8. Nu au fost întocmite liste electorale 
complementare şi nici liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 

Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Siriu asupra 
faptelor ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în cazul 
nerespectării dispoziţiilor legale. 



36 Buzău Comuna 
Pănătău 03.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Listele electorale permanente sunt 
păstrate de secretarul comunei în 
condiții corespunzătoare într-un dosar cu 
file detașabile, fiind semnate pe ultima 
filă de către secretarul şi primarul 
comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor, în cazul celor 
fără menţiuni complete pivind adresa de 
domiciliu (un număr de 541 dintr-un 
total de 2077),iar apoi în ordinea 
numerelor de imobil. 
3. În LEP nu există alegători înscrişi fără 
serie şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 32 alegători cu 
drept de vot radiat. În perioada 25 mai – 
03.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 7 
acte de deces pentru alegători cu drept 
de vot având domiciliul în comuna 
Pănătău. Se constată că 3 decese nu au 
fost operate în termenul legal de 24 ore 
(AD 22/16.06.2014, AD 24/02.07.2014, 
AD 21/26.05.2014).                            5. 
După data de 25 mai 2014 la nivelul 
Primăriei a fost înregistrată o comunicare 
privind decesul unui alegător pe raza 
altei unităţi administrativ teritoriale 
operată în termen de 24 ore de la 
primire. 
6.  După data de 25 mai 2014 la nivelul 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse: 
                                                                                                                                                                                                                                           
1. Pe coperta registrului în care se 
păstreaza exemplarul original al listei 
electorale permanentă se vor înscrie 
menţiuni privind: judeţul, localitatea, 
ocumentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită lista 
electorala şi numărul de file.                                                                                                                                                                                                        
Termen de realizare: 03.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 



Primăriei nu au fost înregistrate alte 
comuncări cu privire la alegători care şi-
au pierdut cetăţenia română sau care au 
fost puşi sub interdicţie. 
7. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
8. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
9. Nu au fost întocmite liste electorale 
complementare şi nici liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 
 

3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Pănătău asupra 
faptelor ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în cazul 
nerespectării dispoziţiilor legale. 



37 Buzău Comuna Năeni 04.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Listelele electorale permanente sunt 
păstrate de secretarul comunei în 
condiții corespunzătoare într-un dosar cu 
file detașabile şi sunt semnate pe ultima 
filă de către secretarul şi primarul 
comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor, în cazul celor 
fără menţiuni complete pivind adresa de 
domiciliu (un număr de 1404 dintr-un 
total de 1418) apoi în ordinea numerelor 
de imobil.                                                                         
3. Un număr de 6 (şase) alegători sunt 
înscriși în lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 32 alegători cu 
drept de vot radiat dintre care 2 
alegători radiaţi ca urmare a 
condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitivă cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale şi 30 
alegători ca urmare a decesului. În 
perioada 25 mai – 04 septembrie 2014 
din informațiile puse la dispoziție din 
Registrul de decese al stării civile s-a 
constatat că au fost emise acte de deces 
pentru 8 alegători cu drept de vot având 
domiciliul în comuna Năeni şi un act de 
deces emis pentru un alegător cu 
domiciliul în Comuna Năeni (dovada 
domiciliului nefiind făcută cu un act de 
identitate, dar confirmat de secretarul 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse: 
1. Pe coperta registrului în care se 
păstreaza exemplarul original al listei 
electorale permanente se vor înscrie 
menţiuni privind: judeţul, localitatea, 
ocumentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită lista 
electorala şi numărul de file.                                                                                                                                                                                                        
Termen de realizare: 04.09.2014                                                                                                                                                                          
2. Prezentarea listelor electorale 
complementare reprezentanţilor AEP ai 
Biroului Judeţean Buzău cât şi a 
procesul verbal de la Oficiul Român 
pentru Imigrări.                                                                                                                                                
Termen de realizare: 09.09.2014 
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 



comunei) care nu figura în Rapoarte 
acesta nefiind radiat, dar nici nu figura în 
listele electorale permanente de la 
nivelul Comunei Năeni. Din verificările 
efectuate la data controlului s-a 
constatat că alegătorul cu act de deces 
nr. 30/26.08.2014 figura pe raza 
comunei Mihăileşti în listele electorale 
permanente drept pentru care s-a 
procedat la radierea persoanei în cauză. 
Dintre cele 8 acte de deces înregistrate, 
doar unul (AD 31/01.09.2014) a fost 
operat în termenul legal de 24 ore. 3 
acte de deces  (AD 27/04.07.2014, AD 
28/05.07.2014, AD 29/05.08.2014) au 
fost operate de persoana autorizată să 
facă înregistrări în SIRE la data de 
01.09.2014. 4 decese (AD 23/27.05.2014, 
AD 24/04.06.2014, AD 25/23.06.2014, 
AD 26/24.06.2014) au fost operate de 
DEPABD 
5. După tipărirea LEP la nivelul Primăriei 
nu au fost înregistrate alte comuncări cu 
privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română sau care au fost puşi 
sub interdicţie. 
6. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                           
7. Conform datelor furnizate de 

ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Năeni asupra 
faptelor ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în cazul 
nerespectării dispoziţiilor legale. 



secretarul comunei, listele electorale 
complementare au fost ridicate în 2 
exemplare de la Oficiul pentru Imigrări, 
dar nu au fost puse la dispoziţie echipei 
de control întrucât nu au fost găsite spre 
a fi prezentate. 
8. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 



38 Buzău Comuna Colţi 08.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare într-
un registru cu file detaşabile fiind 
semnată pe ultima doar de  secretarul 
unităţii administrativ teritoriale. LEP este 
păstrată de secretarul comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor, în cazul celor 
fără menţiuni complete pivind adresa de 
domiciliu (un număr de 232 dintr-un 
total de 956), iar apoi în ordinea 
numerelor de imobil. 
3.Toţi alegătorii înscrişi în lista electorală 
permanentă au serie şi număr act de 
identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 13 alegători cu 
drept de vot radiat ca urmare a 
decesului. În perioada 25 mai – 
08.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 4 
acte de deces pentru alegători cu drept 
de vot având domiciliul în comuna Colţi. 
La data controlului s-a constatat că 2 
acte de deces  au fost operate de 
persoana desemnată să opereze în 
registrul electoral în termenul legal de 24 
ore (AD 15/04.07.2014 şi AD 
18/28.08.2014), iar celelalte 2 acte de 
deces  nu au fost operate în termenul 
legal de 24 ore (AD 16/11.07.2014 radiat 
în 28.07.2014 şi AD 17/16.07.2014 radiat 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse: 
1. Semnarea listei electorale 
permanente de către primar conform 
art. 26 alin. (5)  din Legea nr. 35/2008 
cu modificările şi completările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Termen de realizare: 08.09.2014                                                                                                                                                                                                    
2. Pe coperta registrului în care se 
păstreaza exemplarul original al listei 
electorale permanente se vor înscrie 
menţiuni privind: judeţul, localitatea, 
ocumentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită lista 
electorala şi numărul de file.                                                                                                                                                                                                        
Termen de realizare: 08.09.2014 
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 



în 28.07.2014).                                                                                                                         
5. Nu au fost primite alte comunicări cu 
privire la decesul alegătorilor cu 
domiciliul în Colţi  pe raza altor U.A.T                                                                                                            
6. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare.                                                                                                                                                                                                          
7. Nu au fost întocmite liste electorale 
complementare şi nici liste electorale 
speciale întucât nu au fost înregistrate 
cereri ale  alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 
8. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
9. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe şi mobile, acestea din urmă fiind 
confecţionate la data organizării 
alegerilor din carton. 

ulterioare.                                                                                                                                                                                                            
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea.                                                                                                                                                                                                                         
4. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                                                                                                      
Termen de realizare: în 24 de 
intervenirea modificărilor.                                                                                                                        
5. Întocmirea şi tipărirea listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din data de 
02.11.2014 pe baza datelor înscrise în 
Registrul electoral într-un exemplar 
original, conform disp. art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 370/2004 şi pct. 26 din 
H.G. nr. 521 din 26.06.2014.                                                                                                          
Termen de realizare: cel mai târziu 
17.09.2014                                                                                                                                                
6. Semnarea listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
listei electorale permanente de către 
secretarul comunei în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004 raportat la art. 26 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                          
Termen de realizare: imediat după 



tipărirea listei electorale permanente.                                                                                                                                        
7. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
8. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Colţi asupra 
faptelor ce constituie contravenţii 
potrivit legislaţiei electorale şi a 
sancţiunilor aplicabile în cazul 
nerespectării dispoziţiilor legale. 



39 Buzău Comuna Valea 
Salciei 09.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

Controlul nu s-a putut desfăşura 
deoarece nu putut fi prezentă la sediul 
instituţiei persoana desemnată să 
opereze în Registrul electoral, drept 
pentru care în data de 09.09.2014 s-a 
efectuat control la Primăria Râmnicu 
Sărat urmând ca în data de 10.09.2014 
personalul Biroului Judeţean Buzău să fie 
prezent la instruirea primarilor şi 
secretarilor. 

0 



40 Buzău Municipiul 
Râmnicu Sărat 09.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Listelele electorale permanente sunt 
păstrate de secretarul oraşuluii în 
condiții corespunzătoare în 2 dosare cu 
file detașabile, fiind semnate pe ultima 
filă de către secretarul şi primarul 
comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate străzi în ordinea 
alfabetică a alegătorilor. 
3. Un număr de 32 alegători sunt înscriși 
în lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 244 alegători cu 
drept de vot radiat. În perioada 25 mai – 
09.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 101 
acte de deces pentru alegători cu drept 
de vot având domiciliul în Municipiul 
Râmnicu Sărat. Se constată că:                                                                                                                                                                                                                                        
- există 3 acte de deces emise în 
08.09.2014 ce urmează a fi radiate pe 
baza comunicării primite în timpul 
controlului                    - sunt 9 decese 
operate de DEPABD în data de 
08.08.2014 pentru care s-a primit 
comunicare la nivelul primăriei Rm. Sărat 
în data de 21.08.2014, înregistrată sub 
nr. 16624/21.08.2014                                                                                                                                              
-89 decese operate astfel: 35 decese 
operate cu depăşirea termenului legal de 
24 ore de la data luarii la cunoştinţă a 
cazurilor ce impun radierea 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                            
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                                                                                                            
3. Asigurarea din timp a tuturor 



(comunicarea înregistrată la nivelul 
primăriei sub nr. 11268/02.06.2014 
primită de la SPCLEP Rm. Sărat şi operată 
în 10.06.2014) şi (comunicarea 
înregistrată la nivelul primăriei sub nr. 
13359/01.07.2014 primită de la SPCLEP 
Rm. Sărat  şi operată în data de 
04.07.2014 respectiv 07.07.2014) şi 54 
decese operate în SIRE în 24 ore de la 
înregistrarea comunicărilor primite la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale. 
5. După tipărirea LEP la nivelul Primăriei 
nu au fost înregistrate alte comuncări cu 
privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, care au fost puşi sub 
interdicţie sau condamnaţi prin hotărâre 
judecătorescă definitivă cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale. 
6. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                             
8.Lista electorală complementară nu 
cuprinde toate elementele prevăzute de 
lege (3 alegători nu au menţionat locul 
naşterii). 

materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.                                                                       
4. Întocmirea şi tipărirea listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din data de 
02.11.2014 pe baza datelor înscrise în 
Registrul electoral într-un exemplar 
original, conform disp. art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 370/2004 şi pct. 26 din 
H.G. nr. 521 din 26.06.2014.                                                                                                          
Termen de realizare: cel mai târziu 
17.09.2014                                                                                                                                                
5. Semnarea listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
listei electorale permanente de către 
secretarul comunei în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004 raportat la art. 26 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                          
Termen de realizare: imediat după 
tipărirea listei electorale permanente.      
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Municipiului Rm. 
Sărat asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 



9. Nu au fost întocmite  liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European.                                                                                                             
10. La nivelul SPCLEP Rm. Sărat au rămas 
de distribuit 77 cărţi de alegător. 

cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



41 Buzău Municipiul 
Buzău 11.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Listele electorale permanente sunt 
păstrate de persoana desemnată să 
opereze în SIRE în condiții 
corespunzătoare în 7 registre cu file 
detașabile, fiind semnate pe ultima filă 
de către secretarul şi primarul comunei. 
2. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe strazi în ordinea alfabetică a 
alegătorilor. 
3. În LEP  există 121 alegători înscrişi fără 
serie şi număr act de identitate. 
4. În Sistemul informatic al Registrului 
electoral în modulul Rapoarte la data 
prezentei sunt înscrişi 774 alegători cu 
drept de vot radiat. În perioada 25 mai – 
11.09.2014 din informațiile puse la 
dispoziție din Registrul de decese al stării 
civile s-a constatat că au fost emise 266 
acte de deces: pentru alegătorii cu drept 
de vot având domiciliul în Municipiul 
Buzău s-au emis un număr de 245 acte 
de deces, iar pentru alegătorii cu 
domiciliul pe raza altui UAT s-au emis 21 
acte de deces. Se constată că: - 1 act de 
deces este neoperat în SIRE la data 
prezentului control deoarece încă nu s-a 
făcut comunicarea, urmând a se efectua 
în 24 ore de la data primirii acesteia (AD 
995/11.09.2014)                                                                                                                                                      
- 1 deces radiat de DEPABD (AD 
902/11.08.2014) deoarece nu s-a primit 
comunicare la nivelul primăriei Buzău                                            
- 264 acte de deces au fost operate în 
termenul legal de 24 ore.                                                                                                                               
5. În urma ultimului import de date de la 

     Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                       
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse: 
                                                                                                                                                                                                                                            
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea.  
2. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi Birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 
termen de 24h a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                                                                                                             
3. Întocmirea şi tipărirea listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din data de 
02.11.2014 pe baza datelor înscrise în 
Registrul electoral într-un exemplar 
original, conform disp. art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 370/2004 şi pct. 26 din 
H.G. nr. 521 din 26.06.2014.                                                                                                          



DEPABD au fost radiaţi automat 79 de 
persoane puse sub interdicţie dar pentru 
care nu s-au înregistrat comunicări la 
nivelul primăriei.                                                                                                                                                         
6.  După data de 25 mai 2014 la nivelul 
Primăriei nu au fost înregistrate alte 
comuncări cu privire la alegători care şi-
au pierdut cetăţenia română sau hotărâri 
judecătoreşti cu pedeapsa interzicerii 
drepturilor electorale. 
7. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
8. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                         
9.Lista electorală complementară nu 
cuprinde toate elementele prevăzute de 
lege (29 alegători nu au menţionat locul 
naşterii). 
9. Nu au fost întocmite nici liste 
electorale speciale întrucât nu au fost 
înregistrate cereri ale alegătorilor 
comunitari pentru exercitatea dreptului 
de vot la alegerile pentru Parlamentul 
European. 
 

Termen de realizare: cel mai târziu 
17.09.2014                                                                                                                                                
4. Semnarea listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
listei electorale permanente de către 
secretarul comunei în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004 raportat la art. 26 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                          
Termen de realizare: imediat după 
tipărirea listei electorale permanente.      
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Municipiului 
Buzău asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



42 Buzău Oraş 
Pogoanele 15.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

Controlul nu s-a putut desfăşura 
deoarece reprezentanţii BJ Buzău ai 
Autorităţii Electorale Permanente au 
contactat fiecare unitate aministrativ 
teritorială în parte pentru a oferi 
îndrumare cu privire la listarea Listei 
electorale permanente respectiv pentru 
a participa la şedinţa organizată de şeful 
Departamentului Juridic al Instituţiei 
Prefectului în vederea cunoaşterii celor 3 
Judecători ce vor face parte din Biroul 
Electoral Judeţean organizat pentru 
alegerea Preşedintelui din 02 nov 2014. 

Acţiunea de îndrumare şi control 
electoral va fi reprogramată. 



43 Buzău Comuna 
Racoviţeni 16.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
corespunzătoare într-un dosar cu file 
detașabile, fiind semnată pe ultima filă 
de către acesta şi de către primarul 
unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu. 
4. Un număr de 595 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un (1)  alegător este înscris în LEP fără 
serie şi număr act de identitate. 
6.  În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 14 
persoane radiate ca urmarea decesului. 
7. În perioada 25 mai – 16 sept 2014 din 
informațiile puse la dispoziție din 
Registrul de decese al Stării Civile s-a 
constatat că au fost emise 3 acte de 
deces pentru cetăţeni cu drept de vot 
având ultimul domiciliul pe raza Comunei 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                           
1. Pe coperta registrului în care se 
păstrează exemplarul original al LEP se 
vor înscrie mențiuni privind : județul, 
documentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită LEP și 
numărul de file.  
Termen de realizare: 16.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
3. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutine a 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 



Racoviţeni ţi o comunicare privind 
decesul unui cetăţean decedat pe raza 
altei localităţi. Se constată că: niciunul 
dintre cele trei acte de deces înregistrate 
nu a fost operat în SIRE în termenul legal 
de 24 de ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. Nu au fost înregistrate alte comuncări 
cu privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, au fost puşi sub 
interdicţie sau condamnaţi prin hotărâre 
judecătorescă definitivă cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale. 
9.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condiţii 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
10.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Nu au fost întocmite  liste electorale 
complementare sau liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.  

conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31.10. 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                                                                                                             
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



                                                                         



44 Buzău Comuna 
Topliceni 17.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru organizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
corespunzătoare într-un dosar cu file 
detașabile, fiind semnată pe ultima filă 
de către acesta şi de către primarul 
unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu. 
4. Un număr de 3636 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 3 (trei)  alegători sunt 
înscriși în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6.  În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 48 
persoane ( 4 radiați ca urmare a 
condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitive cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale și 44 de 
alegători au fost radiați ca urmare a  
decesului. 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Punerea la dispoziția echipei de 
control a listei electorale 
complementare și dovada păstrării 
acesteia conform art. 22^1 alin. (3) din 
Legea 67/2004, actualizată cu 
modificările și completările ulterioare. 
Termen de realizare: 23.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
3. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 



7. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
ultimile 30 de zile ( 17.08-17.09.2014) în 
Registrul de decese al Stării Civile s-a 
constatat că au fost emise 4 acte de 
deces pentru cetăţeni cu drept de vot 
având ultimul domiciliul pe raza Comunei 
Topliceni. Se constată că: toate cele 4 
acte de deces înregistrate au  fost operat 
în SIRE în termenul legal de 24 de ore d 
la data luării la cunoștință a cazurilor ce 
impugn radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. Nu au fost înregistrate alte comuncări 
cu privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, sau au fost puşi sub 
interdicţie prin hotărâre judecătorescă 
conform datelor furnizate de secretarul 
comunei. 
9.  Potrivit datelor furnizate, se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, cu respectarea prevederilor 
Legii 677/2001, actualizată cu 
completările şi modificările ulterioare, 
numai în perioada electorală. 
10.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Conform procesului verbal 
nr.2914649/28.02.2014, Oficiul Român 
pentru Imigrări a predat către Primăria 
Topliceni listele eletorale 
complementare în doua exemplare 

conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014. 
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Termen de realizare: permanent 



originale în care este înscris un alegător 
comunitar, cetățean al U.E. cu drept de 
vot. 
12. La data controlului LEC nu a fost 
găsită pentru a fi prezentată echipei de 
control ( au fost prezentate doar 
exemplarele anterioare ale LEC) 
13. Nu au fost întocmite liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                              

S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



45 Buzău Comuna 
Ulmeni 17.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
11 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată de doamna Olteanu Valerica, 
referent în cadrul compartimentului de 
Stare Civilă din aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Ulmeni, în condiții 
corespunzătoare intr-un registru cu file 
detașabile și este semnată pe ultima filă 
de către secretarul şi primarul unităţii 
administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu. 
4. Un număr de 2572 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 4 alegători sunt  înscriși 
în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6. În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 37 
alegători radiați (1 alegător radiat ca 
urmare a condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitive, 3 alegători 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Semnarea LEC de către primarul si 
secretarul Primăriei Comunei Ulmeni 
conform dispozițiilor art. 22^1 alin (3) 
din Legea 67/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 23.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
3. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 
conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 



puși sub interdicție și 33 de alegători 
radiați ca urmare a decesului). 
7. După tipărirea LEP, în perioada 17 sept 
2014 – 23 sept 2014 persoanele 
desemnate prin dispoziția primarului să 
faca înregistrări în SIRE au radiat din 
exemplarul original al acesteia un număr 
de 2 alegători decedați.  
8. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 23 august 2014 – 23 
septembrie  2014  în Registrul de decese 
al Stării Civile s-a constatat că au fost 
emise 5 acte de deces pentru cetăţeni cu 
drept de vot având ultimul domiciliul pe 
raza Comunei Ulmeni. Se constată că: 
toate actele de deces înregistrate au  
fost operate în SIRE în termenul legal de 
24 de ore de la data luării la cunoștință a 
cazurilor ce impun radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9. În perioada23 august 2014 – 23 
septembrie  2014  au fost înregistrate 3 
comuncări cu privire la alegători  puși 
sub interdicție  și o comunicare privind 
decesul unui alegător cu domiciliul în 
Comuna Ulmeni dar decedat pe raza altei 
unități administrative teritoriale, potrivit 
datelor furnizate de reprezentantul 
Institușiei primarului Ulmeni. 
10. Nu au fost primite alte comunicări cu 
privire la cetățeni care și-au pierdut 
cetățenia română conform datelor 
furnizate de reprezentantul Instituției. 
11.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 

370/2004, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
                                                                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
12.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
13. Lista electorală complementară 
cuprinde elementele prevăzute de Lege, 
este păstrată corespunzătr dar nu este 
semnată de primarul si secretarul 
comunei Ulmeni. 
14. Nu au fost întocmite Liste electorale 
speciale întrucat nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 



46 Buzău Comuna 
Bozioru 18.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
corespunzătoare într-un dosar cu file 
detașabile, fiind semnată pe ultima filă 
de către acesta şi de către primarul 
unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu. 
4. Un număr de 269 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Nu există  alegători  înscriși în LEP fără 
serie şi număr act de identitate. 
6.  În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 20 
persoane ( 1 radiat ca urmare a 
condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitive cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale și 19 
alegători au fost radiați ca urmare a  
decesului). 
7. Conform datelor furnizate de 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                         
 
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: în 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
Termen de realizare: Permanent 
2. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 
conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 



reprezentanții Instituției primarului, în 
ultimile 30 de zile ( 18.08-18.09.2014) în 
Registrul de decese al Stării Civile s-a 
constatat că au fost emise 3 acte de 
deces pentru cetăţeni cu drept de vot 
având ultimul domiciliul pe raza Comunei 
Bozioru. Se constată că: toate cele 3 acte 
de deces înregistrate au  fost operat în 
SIRE în termenul legal de 24 de ore de la 
data luării la cunoștință a cazurilor ce 
impun radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. Nu au fost înregistrate alte comuncări 
cu privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, sau au fost puşi sub 
interdicţie prin hotărâre judecătorescă 
conform datelor furnizate de secretarul 
comunei. 
9.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar s cunosc și se respectă 
prevederile Legii 677/2001, actualizată 
cu completările şi modificările ulterioare. 
10.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Conform procesului verbal 
nr.2914649/28.02.2014, Oficiul Român 
pentru Imigrări a predat către Primăria 
Bozioru listele eletorale complementare 
în doua exemplare originale în care este 
înscris un alegător comunitar, cetățean al 
U.E. cu drept de vot. 

completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
3. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.  
6.   Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014.                                                                                                                                                         
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
                                                                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 



12. LEC este întocmită conform 
prevederilor legale, este semnată pe 
ultima pagină de persoanele abilitate și 
este păstrată corespunzător intr-un 
registru cu file detașabile. 
13. Nu au fost întocmite liste electorale 
speciale întrucât nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitatea dreptului de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European. 

Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



47 Buzău Comuna 
Vîlcelele 22.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
necorespunzătoare dar este semnată pe 
ultima filă de către acesta şi de către 
primarul unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită în ordinea alfabetică a 
alegătorilor ( în cazul celor fară menţiuni 
complete privind adresa de domiciliu), 
apoi în ordinea numerelor imobilelor de 
domiciliu. 
4. Un număr de 700 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 5 alegători sunt  înscriși 
în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6. Pentru toate operațiunile efectuate în 
SIRE nu s-a putut face dovada, la data 
controlului, existenței emiterii unei 
dispoziții de către primarul Comunei 
Vîlcelele, anterior datei de 03.09.2014.  
7.  În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 26 
alegători radiați ca urmare a  decesului). 
8. Conform datelor furnizate de 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea LEP intr-un registru special 
cu file detașabile conform dispozițiilor 
art. 25 alin (5) din Legea nr 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Termen de realizare: 23.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
3. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 
conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 



reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 25 mai 2014 – 22 septembrie  
2014  în Registrul de decese al Stării 
Civile s-a constatat că au fost emise 7 
acte de deces pentru cetăţeni cu drept 
de vot având ultimul domiciliul pe raza 
Comunei Vîlcelele. Se constată că: niciun 
act de deces înregistratnu a  fost operat 
în SIRE în termenul legal de 24 de ore de 
la data luării la cunoștință a cazurilor ce 
impun radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9. Nu au fost înregistrate alte comuncări 
cu privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română, au fost puşi sub 
interdicţie sau au fost condamnați prin 
hotărâre judecătorească  definitivă cu 
pedeapsa interzicerii drepturilor 
electorale, conform datelor furnizate de 
secretarul comunei. 
10.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
11.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
12. Nu au fost întocmite Lista Electorală 
complementară și Lista Electorală 
Specială intrucât nu au fost înregistrate 

completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014. 
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
                                                                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 



cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 

Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



48 Buzău 
Primăria 
Orașului  

Pogoanele 
24.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
16 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată de doamna Sandu Elena, 
referent în cadrul compartimentului de 
Stare Civilă din aparatul de specialitate al 
primarului Orașului Pogoanele, în 
condiții corespunzătoare intr-un registru 
cu file detașabile și este semnată pe 
ultima filă de către secretarul şi primarul 
unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pentru orașul Pogoanele pe 
străzi în ordinea alfabetică a alegătorilor 
( în cazul celor fară menţiuni complete 
privind adresa de domiciliu), apoi în 
ordinea numerelor imobilelor de 
domiciliu, iar pentru satul Căldărăști LEP 
este întocmită în ordinea alfabetică a 
alegătorilor ( în cazul celor fară menţiuni 
complete privind adresa de domiciliu) și 
apoi în ordinea numerelor de imobil. 
4. Un număr de 717 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 10 alegători sunt  înscriși 
în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6. În Sistemul Informatic al Registrului 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare.                                                                                                                                       
Măsuri dispuse:                                                                                                  
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
2. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 
conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
3. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 



Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 90 
alegători radiați (16 alegători radiat ca 
urmare a condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitive și 74 de 
alegători radiați ca urmare a decesului). 
7. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 24 august 2014 – 24 
septembrie  2014  în Registrul de decese 
al Stării Civile s-a constatat că au fost 
emise 10 acte de deces pentru cetăţeni 
cu drept de vot având ultimul domiciliul 
pe raza Orașului Pogoanele și 1 act de 
deces al unui cetățean cu domiciliul pe 
raza altei localități. Se constată că: toate 
actele de deces înregistrate au  fost 
operate în SIRE în termenul legal de 24 
de ore de la data luării la cunoștință a 
cazurilor ce impun radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. Nu au fost primite alte comunicări cu 
privire la alegători care și-au pierdut 
cetățenia română, au fost puși sub 
interdicție sau au fost condamnați prin 
hotărâre judecătorească definitive cu 
pedeapsa interzicerii drepturilor 
electorale , conform datelor furnizate de 
secretarul orașului. 
9.  Potrivit datelor furnizate, se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători și există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 

ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.  
5.   Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014.          
6.   Respectarea termenelor de 
realizare a operațiunilor electorale 
prevăzute prin Legea nr. 370/2004 și 
HG 521/2014.                                                                                                                                              
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
                                                                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului orașului 
Pogoanele asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



ulterioare. 
10.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Nu au fost întocmite Liste electorale 
complementare și Liste electorale 
speciale întrucat nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 

49 Buzău S.P.C.L.E.P 
Pogoanele 24.09.2014 

1. Verificarea modului de 
efectuare a comunicărilor 
pentru actualizarea listelor 
electorale permanente; 
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite; 

1. Conform datelor furnizate de 
reprezentantul S.P.C.L.E.P Pogoanele la 
data prezentului control nu există cărți 
de alegători rămase și nedistribuite.                             
2. Comunicările  primite la nivelul 
Primăriei Pogoanele, de la alte instituții și 
autorități publice pentru actualizarea 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor înscriși în LEP fărăr 
mențiuni privind adresa de domiciliu și 
fără seria și numărul actului de 
identitate. 



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

datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral  sunt redirecționate către 
persana autorizată să opereze în 
Registrul Electoral.                                                                                                                                                     
3. Pentru punerea în legalitate a 
persoanelor fără acte de identitate sau 
cu acte de identitate expirate, S.P.C.L.E.P 
Pogoanele colaborează cu posturile 
locale de poliție prin acțiuni trimestriale 
și  transmiterea de invitații scrise către 
cetățeni pentru punerea în legalitate. 



50 Buzău Primăria Posta 
Cîlnău 25.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru oragnizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată de Secretarul Comunei 
corespunzător intr-un registru cu file 
detașabile și este semnată pe ultima filă 
de către acesta şi primarul unităţii 
administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu, iar pentru satul 
Căldărăști LEP este întocmită în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu) și apoi în ordinea 
numerelor de imobil. 
4. Un număr de 4586 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 8 alegători sunt  înscriși 
în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6. Supă tipărirea LEP, în perioada 
15.09.2014 – 25.09.2014 persoanele 
autorizate prin dispoziția primarului au 
radiat din exemplarul original al LEP, un 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
2. Descărcarea delimitării secțiilor de 
votare din secțiunea Scrutinea 
Registrului Electoral și aducerea la 
cunoștință publică a delimitării, 
numerotării și a sediilor de votare 
conform disp. art. 10 alin (1) din Legea 
370/2004, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 18  alin 
(4) din Legea 35/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: 26.09-03.10.2014 
3. Descărcarea pachetelor electorale 



număr de 2 alegători decedați. 
7. În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 64 
alegători radiați toți ca urmare a 
decesului. 
8. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 25 august 2014 – 25 
septembrie  2014  în Registrul de decese 
al Stării Civile s-a constatat că au fost 
emise 10 acte de deces pentru cetăţeni 
cu drept de vot având ultimul domiciliul 
pe raza Comunei Poșta Cîlnău. Se 
constată că: 6 acte de deces înregistrate 
au  fost operate în SIRE în termenul legal 
de 24 de ore de la data luării la 
cunoștință a cazurilor ce impun radierea, 
2 acte de deces au fost înregistrate cu 
depășirea termenului legal de 24 de ore, 
iar 2 acte de deces nu au fost radiate, la 
data controlului cetățenii decedați 
figurând în LEP. 
Au fost deasemenea înregistrate 2 
comunicări: 1 pe suport hârtie primită de 
la Primăria Mun Buzău, Iar cealaltă 
primită la nivel SIRE, acesta apărând 
operate de Prim Mun Buzău. Echipa de 
control nu a putut constata dacă 
comunicarea primită pe suport hârtie a 
fost radiată în termenul legal intrucât la 
nivelul Primărie Poșta Cîlnău nu i s-a 
alocat număr de înregistrare la intrarea 
în unitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Nu au fost primite alte comunicări cu 

cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014.   
6. Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute de 
Legea 370/2004 si HG nr 521/2014. 
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
                                                                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei 
Racovițeni asupra faptelor ce constituie 



privire la alegători care și-au pierdut 
cetățenia română, au fost puși sub 
interdicție sau au fost condamnați prin 
hotărâre judecătorească definitivă cu 
pedeapsa interzicerii drepturilor 
electorale , conform datelor furnizate de 
secretarul orașului. 
10.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
11.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
12. Lista electorală complementară este 
semnată de reprezentanții instituțiilor  
abilitate, este păstrată corespunzător 
intr-un registru cu file detașabile dar nu 
cuprinde toate elementele prevăzute de 
Lege. 
13.  Nu au fost întocmite Liste electorale 
speciale întrucat nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 

contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



51 Buzău Primăria  Stîlpu 29.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru organizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept. 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
corespunzătoare și este semnată pe 
ultima filă de către acesta şi de către 
primarul unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită în ordinea alfabetică a 
alegătorilor (în cazul celor fară menţiuni 
complete privind adresa de domiciliu), 
apoi în ordinea numerelor imobilelor de 
domiciliu. 
4. Un număr de 2575 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un alegător este  înscris în LEP fără 
serie şi număr act de identitate. 
6. În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lista de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 28 
alegători radiați dintre care: 26 de 
alegători radiați ca urmare a  decesului și 
2 alegători puși sub interdicție prin 
hotărîre judecătorească definitivă. 
7. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 29.08.2014 – 29.09.2014  în 
Registrul de decese al Stării Civile s-a 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea LEC intr-un registru special 
cu file detașabile conform dispozițiilor 
art. 22^1 alin (3) din Legea nr 67/2004 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 29.09.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent                                                                            
3. Păstrarea Listei electorale speciale 
într-un registru special cu file detașabile 
și semnarea acesteia de către primar 
conform art. 9^1 alin. (6) din Legea 
33/2007, respectiv art. 21^1 lit. b) din 
același act normativ.                                          



constatat că au fost emise 3 acte de 
deces pentru cetăţeni cu drept de vot 
având ultimul domiciliul pe raza Comunei 
Stîlpu. Se constată că toate actele de 
deces au fost operate în SIRE în termenul 
legal de 24 de ore de la data luării la 
cunoștință a cazurilor ce impun radierea.                                                                                                               
8. Conform SIRE în Raportul privind 
persoanele radiate figurează radiați: 2 
alegători puși sub interdicție (operate de 
DEPABD) pentru care nu au fost primite 
comunicări scrise la nivelul Primăriei 
Stîlpu și o comunicare în format 
electronic operată în SIRE de Primăria 
Municipiului Buzău.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9. Nu au fost înregistrate alte comuncări 
cu privire la alegători care şi-au pierdut 
cetăţenia română sau au fost 
condamnați prin hotărâre 
judecătorească  definitivă cu pedeapsa 
interzicerii drepturilor electorale, 
conform datelor furnizate de secretarul 
comunei. 
10. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
11. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 

Termen de realizare: 29.09.2014                                                                         
4. Pe copertele registrelor în care se 
păstrează LEC și LES se vor înscrie 
mențiuni privind: județul, localitatea, 
documentul arhivat, tipul de scrutin 
pentru care a fost întocmită lista și 
numărul de file.                                                                  
Termen de realizare: 29.09.2014 
5. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 2014 
6. 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
7. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014. 
8. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



modificările şi completările ulterioare.                                                                                                            
12. Lista electorală complementară nu 
cuprinde toate elementele prevăzute de 
Lege (lipsă loc naștere) și nu este 
păstrată corespunzător într-un registru 
special cu file detașabile. 
13. Prin cererea nr. 971/25.03.2014 
depusă la Primăria Stîlpu de către 
cetățeanul belgian Michel Weles a fost 
întocmită Lista Electorală Specială pentru 
alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European. 
14. Lista electorală specială cuprinde 
toate elementele prevăzute de Lege, dar 
nu este păstrată corespunzător într-un 
registru special cu file detașabile și nu 
este semnată de primar. 

Permanente. 
Termen de realizare: permanent                                                                        
9. Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute de 
Legea 370/2004 si HG nr 521/2014.                                                             
Termen de realizare: permanent 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei Stîlpu 
asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



52 Buzău Primăria  Tisău 30.09.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

1. Pentru organizarea alegerilor pentu 
Preşedintele României din 02 nov 2014, 
Instituţia Primarului a tipărit  în data de 
15 sept. 2014 un exemplar original al 
Listei Electorale Permanente pe baza 
datelor și informațiilor din Registrul 
Electoral. 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată secretarul comunei în condiții 
corespunzătoare și este semnată pe 
ultima filă de către acesta şi de către 
primarul unităţii administrativ teritoriale. 
3. Lista electorală permanentă este 
întocmită pe sate componente în ordinea 
alfabetică a alegătorilor ( în cazul celor 
fară menţiuni complete privind adresa 
de domiciliu), apoi în ordinea numerelor 
imobilelor de domiciliu. 
4. Un număr de 3942 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu, întrucât la nivelul comunei nu 
este adoptat un nomenclator stradal. 
5. Un număr de 7 alegători sunt  înscriși 
în LEP fără serie şi număr act de 
identitate. 
6. În Sistemul Informatic al Registrului 
Electoral în Lisa de alegători cu drept de 
vot radiat la data prezentei figurează 44 
alegători radiați (2 alegători radiați ca 
urmare a condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitivă și 42 de 
alegători radiați ca urmare a decesului). 
7. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 30 august 2014 – 30 

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform dispoziţiei 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 
republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. 
Măsuri dispuse: 
1. Punerea la dispoziția echipei de 
control a răspunsului oficial primit din 
partea Inspectoratului General pentru 
Imigrări cu privire la listele electorale 
complementare. 
Termen de realizare: 07.10.2014 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Termen de realizare: Permanent 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală, 
necesare birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014. 



septembrie  2014  în Registrul de decese 
al Stării Civile s-a constatat că au fost 
emise 5 acte de deces pentru cetăţeni cu 
drept de vot având ultimul domiciliul pe 
raza Comunei Tisău. Se constată că toate 
actele de deces înregistrate au  fost 
operate în SIRE în termenul legal de 24 
de ore de la data luării la cunoștință a 
cazurilor ce impun radierea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. În perioada 30 august 2014 – 30 
septembrie  2014  au fost înregistrate 3 
comuncări  privind decesul unor 
alegători cu domiciliul în Comuna Tisău 
dar decedați pe raza altor unități 
administrative teritoriale, potrivit datelor 
furnizate de reprezentantul Instituției 
primarului Tisău (2 comunicări 
electronice pentru alegători cu domiciliul 
pe raza comunei Tisău decedati pe raza 
Mun. Buzău și pe raza comunei Vernești 
și o comunicare scrisă primită de la Mun. 
Buzău cu nr. de înregistrare 57380/2014 
și înregistrată la nivelul primăriei Tisău cu 
nr. 5229/09.09.2014 - acest ultim 
alegător a fost radiat de DEPABD tot la 
importul de date din 09.09.2014). 
9. Nu au fost primite alte comunicări cu 
privire la cetățeni care și-au pierdut 
cetățenia română conform datelor 
furnizate de reprezentantul Instituției. 
10.  Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 

4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: 24-31 oct 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 LEP conform art. 26 alin (11) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Termen de realizare: permanent                                                                    
7. Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute de 
Legea 370/2004 si HG nr 521/2014.                                                              
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei Tisău 
asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
11.  Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare. 
12. Lista electorală complementară nu a 
putut fi pusă la dispoziție deoarece dintr-
o eroare a fost distrusă. S-a trimis adresă 
către Inspectoratul General pentru 
Imigrări înregistrată cu nr. 
1629/01.04.2014 pentru a fi puse din 
nou la dispoziție. 
13. Nu au fost întocmite Liste electorale 
speciale întrucat nu au fost înregistrate 
cereri ale alegătorilor comunitari pentru 
exercitarea dreptului de vot la alegerile 
pentru Parlamentul European. 



53 Buzău Primăria  
Râmnicelu 02.10.2014 

Conform obiectivelor 
controlului din data 

01.09.2014 de la Primăria 
Zărnești 

Controlul nu a putut fi efectuat deoarece 
au fost întreprinse acțiuni la nivelul 
Biroului Electoral Județean (completarea 
BEJ cu membrii formațiunilor politice 
neparlamentare care au propus 
candidați) respectiv instruirea în vederea 
avizării viitorilor posibili 
Președinți/Locțiitori ai Birourilor Secțiilor 
de Votare  din Jud. Buzău. 

  



54 Constanța 
Primăria 
comunei 
Vulturu 

01.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                      
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                            
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Un singur alegător înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
73 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



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;                                                                                                                                     
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                     
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                                                 
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                          
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral. 



55 Constanța 
Primăria 
comunei 

Saraiu 
01.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 2 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
262 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



56 Constanța 
Primăria 
comunei 
Peștera 

02.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un singur alegător înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
406 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore 
prevăzut de lege. 
 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



57 Constanța 
Primăria 
comunei 

Deleni 
02.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 19 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
1438 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



58 Constanța 
Primăria 
comunei 
Ostrov 

03.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 29 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
835 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



59 Constanța 
Primăria 
comunei 
Aliman 

04.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 9 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
332 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                       
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
4. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
5. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

60 Constanța 
Primăria 
comunei 
Saligny 

04.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 2 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
239 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 



anterioare LEP. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

61 Constanța 
Primăria 
comunei 

Costinești 
08.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 6 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
262 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



62 Constanța 
Primăria 
comunei 

Pecineaga 
08.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 12 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
938 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

63 Constanța 
Primăria 
comunei 
Castelu 

09.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 18 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
323 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral. 
 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004. 



2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

64 Constanța 
Primăria 
comunei 

Mircea-Vodă 
09.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 13 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
564 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea integrală a termenului de 
24 de ore, prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                       
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

65 Constanța 
Primăria 
comunei 
Ciobanu 

10.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 454 alegători fără 
mențiuni privind domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  



prevăzut de lege. 1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

66 Constanța 
Primăria 
orașului 
Hârșova 

10.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 12 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
221 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                        
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
4. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
5. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 



67 Constanța 
Primăria 
comunei 

Tortoman 
11.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 5 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
151 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore, prevăzut de 
lege, nu este respectat integral.                                                
4. Listele electorale permanente nu sunt 
semnate și ștampilate de către 
persoanele abilitate conform 
prevederilor legale. 

Măsuri:                                                                                      
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente.                                                                                     
4. Semnarea și ștampilarea Listelor 
electorale permanente conform 
prevederilor art. 26, alin. (5) din Legea 
35/2008. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

68 Constanța 
Primăria 
comunei 
Târgușor 

11.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 4 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
206 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă termenul de 24 de ore prevăzut de 

Măsuri:                                                                                       
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 
3. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  



lege, nu a fost respectat la niciun 
alegător. 

1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 

69 Constanța 
Primăria 

municipiului 
Constanța 

16.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 480 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral nu se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, și 
termenul de 24 de ore, prevăzut de lege, 
nu a fost respectat.                                  4. 
Listele electorale permanente nu sunt 
semnate și ștampilate de către 
persoanele abilitate conform 
prevederilor legale. 

Măsuri:                                                                                        
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral, la 
termenele stabilite de lege, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente.                                                                                     
3. Semnarea și ștampilarea listelor 
electorale permanente, conform 
dispozițiilor art. 26, alin. (5) din Legea 
35/2008. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.                                                                           
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 



70 Constanța 
Primăria 

municipiului 
Medgidia 

17.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 80 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                     
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.                                                                           
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 

71 Constanța 
Primăria 

comunei Cuza-
Vodă 

17.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 19 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
208 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea integrală a termenului de 
24 ore, prevăzut de lege. 
 

Măsuri:                                                                                          
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.                                                                           



3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 

72 Constanța 
Primăria 
comunei 
Seimeni 

18.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 6 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
985 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea integrală a termenului de 
24 de ore, prevăzut de lege. 

Măsuri:                                                                                        
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 

73 Constanța 
Primăria 
orașului 

Cernavodă 
18.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 45 alegători fără 
mențiuni privind seria și numărul actului 
de identitate. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 

Măsuri:                                                                                        
1. Efectuarea înregistrărilor ori a 
radierilor în Registrul electoral sau în 
listele electorale permanente conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008. 
2. Respectarea hotărârilor şi deciziilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 



prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

 Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare LEP. 
2. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare. 

74 Constanța 
Primăria 
orașului 

Techirghiol 
22.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 12 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea integrală a termenului de 
24 de ore, prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    



75 Constanța SPCLEP 
Techirghiol 22.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                                    
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                                       
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. La nivelul SPCLEP Techirghiol, nu există 
cărți de alegător rămase nedistribuite. 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate, respectiv domiciliu. 

76 Constanța Primăria 
orașului Eforie 22.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 12 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  



4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

77 Constanța SPCLEP Eforie 22.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 23. 

1. La nivelul SPCLEP Eforie, există cărți de 
alegător rămase nedistribuite, însă nu a 
putut fi oferită o situație concretă. 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate, respectiv domiciliu. 

78 Constanța 
Primăria 
orașului 
Băneasa 

22.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. Control neefectuat - Activitate BEJ Nu este cazul. 

79 Constanța SPCLEP 
Băneasa 22.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 23. Control neefectuat - Activitate BEJ Nu este cazul. 

80 Constanța 
Primăria 
comunei 
Lipnița 

22.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. Control neefectuat - Activitate BEJ Nu este cazul. 

81 Constanța 
Primăria 
orașului 

Murfatlar 
24.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 6 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege, echipa de control 
constatând o singură excepție. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 



2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

82 Constanța SPCLEP 
Murfatlar 24.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 23. 

1. La nivelul SPCLEP Murfatlar, nu există 
cărți de alegător rămase nedistribuite. 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate, respectiv domiciliu. 

83 Constanța 
Primăria 

comunei Valu 
lui Traian 

24.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 9 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege, echipa de control 
constatând o singură excepție. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 



electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

84 Constanța SPCLEP Valu lui 
Traian 24.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 23. 

1. La nivelul SPCLEP Valu lui Traian, nu 
există cărți de alegător rămase 
nedistribuite. 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate, respectiv domiciliu. 

85 Constanța 
Primăria 
orașului 

Negru-Vodă 
25.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 1. 

1. Un număr de 25 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
548 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 



electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

86 Constanța SPCLEP Negru-
Vodă 25.09.2014 Conform obiectivelor de la 

punctul 23. 

1. La nivelul SPCLEP Negru-Vodă, există 
aproximativ 7 cărți de alegător rămase 
nedistribuite. 

1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate, respectiv domiciliu. 

87 Constanța 
Primăria 
comunei 
Albești 

25.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 3 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
753 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
3. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
4. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 



electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

88 Constanța 
Primăria 

comunei Ion 
Corvin 

29.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 26 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
475 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 
spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea integrală a termenului de 
24 de ore, prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

89 Constanța 
Primăria 
comunei 
Adamclisi 

29.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 23 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
331 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 



spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege, încă din luna februarie 
a.c. 

acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                           
2.Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    

90 Constanța 
Primăria 
comunei 
Ciocârlia 

30.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 5 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
287 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 
spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore, 
prevăzut de lege. 

Recomandări:                                                                                                                   
1. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    



91 Constanța 
Primăria 
comunei 
Cobadin 

30.09.2014 Conform obiectivelor de la 
punctul 1. 

1. Un număr de 35 alegători înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
942 alegători fără mențiuni cu privire la 
domiciliu. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 
spe topire. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
însă nu a fost  respectat termenul de 24 
de ore, prevăzut de lege, în 4 cazuri. 

Recomandări:                                                                         
1. Asigurarea din timp a logisticii 
electorale necesare.                                                                                                                   
Măsuri:                                                                                                                    
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora conform disp. art. 23 alin. (2) 
din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Respectarea hotărârilor, deciziilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                  
3. S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale.    
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GALAŢI COMUNA   
VÎRLEZI 

02.09.14 1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                                                                              
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                         
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                             
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                                                                           
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1.    Lista electorală permanentă nu este 
semnată de primar şi secretar.                                                       
2. 8 alegătorI sunt înscrisi în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
1641 alegători fără mențiuni complete 
privind domiciliul. 
3. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
4. Un număr de  6 alegători decedaţi în 
perioada 25.05.2014 - 16.07.2014 nu au 
fost radiaţi din  Registrul electoral în 
termen legal de 24 de ore, de la data 
luării la cunoştinţă a cazurilor ce impun 
radierea. 

1. Semnarea Listei electorale 
permanente de primar şi secretar şi 
păstrarea exemplarului original al Listei 
electorale permanente de către 
secretarul comunei, conform disp. art. 
26 alin. (5) din Legea nr. 35/2008. 
Termen: 02.09.2014.                                                                                                                                                                     
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun radierea. 
3. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în cel 
mult 24 de ore, a  modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, conform art. 26 alin. 
(11) din Lg. 35/2008. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal.Predarea spre topire a 



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;                                                                                                      
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                        
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                           
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004.                                                                                                                                                                                      
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 
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GALAŢI COMUNA 
RĂDEŞTI 

02.09.14 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un alegător este înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate și un număr de 
1273 alegători fără mențiuni complete 
privind domiciliul. 
2. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 

1. Păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente de către 
secretarul comunei, într-un registru 
special cu file detaşabile, conform disp. 
art. 26 alin. (5) din Legea nr. 35/2008. 
Termen: 02.09.2014.                                                                                       
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun radierea. 
3. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în cel 
mult 24 de ore, a  modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, conform art. 26 alin. 
(11) din Lg. 35/2008. 
4. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente, cel mai târziu cu 45 de zile 
înaintea votării, conform art. 26 alin. (6) 
din Legea nr 35/2008. În acest scop, s-a 
recomandat afişarea permanentă a 
unui anunţ la avizierul Primăriei  prin 
care alegătorii să fie informaţi cu privire 
la dreptul de a consulta înscrierea în 
listele electorale,  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 



protecţia datelor cu caracter personal.                                                                                                                                                       
5.  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                                      
S-a recomandat predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004.                                           
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GALAŢI COMUNA 
BĂNEASA 

03.09.14 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Exemplarul Listei electorale 
permanente nu a fost prezentat echipei 
de control pentru verificare. 
2.   Nu a fost prezentată dispoziţia 
primarului privind persoanele autorizate 
pentru a opera permanent în Registrul 
electoral.                                                        
3. Lista electorală complementară nu 
este semnată de primar şi secretar  şi nu 
este păstrată într-un registru special cu 
file detaşabile. 
4. Un alegător este înscris în Lista 
electorală complementară fără 
menţiunea locului naşterii.                  4. 
Un alegător decedat conform Act deces 
nr. 14/09.07.2014 nu a fost radiat din 
Registrul electoral în termen de 24 de 
ore de la data luării la cunoştinţă de 
către primar a cazului ce impunea 
radierea. 
 

1.Păstrarea Listei electorale 
complementare în registru special cu 
file detaşabile, conform disp. art. 221 
alin. (3) din Legea nr. 67/2004. Termen: 
03.09.2014.                                                                                                                     
2. Semnarea Listei electorale 
complementare de către primar şi 
secretar conform art.  221 alin. (3) din 
Legea nr. 67/2004. Termen: 
03.09.2014.                                                                                                                                             
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cuinoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun radierea. 
4. Comunicarea către AEP - Filiala Sud - 
Est a dispoziţiei primarului privind 
persoanele autorizate pentru a opera în 
Registrul electoral conform art. 22 şi 
următoarele din Legea nr. 35/2008. 
Termen: 04.09.2014                                                                                                       
5. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în cel 
mult 24 de ore, a  modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, conform art. 26 alin. 
(11) din Lg. 35/2008. 
6. Întocmirea şi tipărirea Listei 



electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din data de 
02.11.2014 pe baza datelor din 
Registrul electoral, într-un exemplar 
original, conform disp. art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 370/2004 şi pct. 26 din 
H.G. nr. 521/26.06.2014. Termen: cel 
mai târziu 17.09.2014.                              
7. Semnarea Listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente de către 
secretarul comunei în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004, raportat la disp. 
art. 26 din Legea nr. 35/2008.                                                                                              
8. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.                             9. 
Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 Recomandări:  
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
să fie informaţi cu privire la dreptul de 
a consulta înscrierea în listele 
electorale, în aplicarea art. 26 alin. (6) 
din Legea nr. 35/2008, cu respectarea 
Legii nr. 677/2001 privind protecţia 
datelor cu caracter personal.                                                                  
2. Predarea spre topire a exemplarelor 



anterioare ale listelor electorale 
permanente în conformitate cu disp. 
Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004.                                                                                                          
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 
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GALAŢI COMUNA 
SCHELA 

03.09.14 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire. 
2. Un număr de 6 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
3020 alegători fără mențiuni complete 
privind domiciliul. 
3. Alegătorii decedaţi în perioada 
25.05.2014 - 02.09.2014 nu au fost 
radiaţi din  Registrul electoral în termen 
legal de 24 de ore, de la data luării la 
cunoştinţă a cazurilor ce impun radierea. 

1. Păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente într-un 
registru special cu file detaşabile, 
conform disp. art. 26 alin. (5) din Legea 
nr. 35/2008. Termen: 03.09.2014.                                                                                       
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cuinoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun radierea. 
3. Întocmirea şi tipărirea Listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din 2.11.2014 
pe baza datelor şi informaţiilor din 
Registrul electoral, într-un exemplar 
original conform disp. art. 7 din Legea 
nr. 370/2004 şi pct. 26 din H.G. nr. 
521/26.06.2014. Termen: cel mai târziu 
17.09.2014. 
4. Semnarea Listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente de către 
secretarul comunei, în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004 şi art. 26 din Legea 
nr. 35/2008. Termen: imediat după 
tipărirea listei electorale permanente.                                                                                                                                                                                    
S-a recomandat afişarea permanentă a 
unui anunţ la avizierul Primăriei  prin 



care alegătorii să fie informaţi cu privire 
la dreptul de a consulta înscrierea în 
listele electorale,  cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter personal.                                                                                                         
5.  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                                      
S-a recomandat predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004.                                           
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GALAŢI COMUNA 
FUNDENI 

04.09.14 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
2. Un număr de 5 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
3263 alegători fără mențiuni privind 
numărul imobilului de domiciliu. 
3. Alegătorii decedaţi în perioada 25 mai 
- 3.09.2014 nu au fost radiaţi din 
Registrul electoral în termenul de 24 de 
ore, prevăzut de lege, de la data luării la 
cunoştinţă de către primar a cazurilor ce 
impuneau radierea.                                      
4. Lista electorală complementară nu 
este semnată de primar şi secretar. 2 
alegători comunitari sunt înscrişi în Lista 
electorală complementară fără 

1. Semnarea Listei electorale 
complementare de către primar şi 
secretar, conform disp. art. 221 alin. (3) 
din Legea nr. 67/2004. Termen: 
04.09.2014.                                                                                       
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cuinoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun radierea. 
3. Întocmirea şi tipărirea Listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din 2.11.2014, 



menţiunea locului naşterii. pe baza datelor şi informaţiilor din 
Registrul electoral, într-un exemplar 
original conform disp. art. 7 din Legea 
nr. 370/2004 şi pct. 26 din H.G. nr. 
521/26.06.2014. Termen: cel mai târziu 
17.09.2014. 
4. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în cel 
mult 24 de ore, a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare, conform art. 26 alin. (11) din 
Legea nr. 35/2008.                                                                                                        
5.  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                                      
S-a recomandat predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare ale listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004.                                           
  



97 

GALAŢI COMUNA 
LIEŞTI 

04.09.14 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un număr de 44 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate și un număr de 
8941 alegători fără mențiuni privind 
domiciliul. 
3. În Registrul electoral se realizează 
operațiuni de actualizare, conform 
prevederilor art. 23 din Legea 35/2008, 
cu respectarea termenului de 24 de ore 
prevăzut de lege. 

1. Actualizarea datelor de identificare 
ale alegătorilor înscrise în Registrul 
electoral sau radierea acestora în caz 
de deces, pierdere a cetăţeniei române, 
punere sub interdicţie sau interzicerea 
drepturilor electorale, conform 
dispozițiilor art. 23, alin. (2) din Legea 
35/2008, în cel mult 24 de ore de la 
data luării la cunoştinţă de către primar 
a cazurilor ce impun radierea. 
2. Întocmirea şi tipărirea Listei 
electorale permanente pentru alegerea 
Preşedintelui României din 2.11.2014, 
pe baza datelor şi informaţiilor din 
Registrul electoral, într-un exemplar 
original conform disp. art. 7 din Legea 
nr. 370/2004 şi pct. 26 din H.G. nr. 
521/26.06.2014. Termen: cel mai târziu 
17.09.2014. 
3.  Semnarea Listei electorale 
permanente de către primar şi secretar 
şi păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente de către 
secretarul comunei în registru special 
cu file detaşabile conform art. 7 din 
Legea nr. 370/2004 raportat la art. 26 
alin. (5) din Legea nr. 35/2008. Termen: 
imediat după tipărirea Listei electorale 
permanente.                                                                                                                                                                 
4. Actualizarea anuală a delimitării 
secţiilor de votare conform Hotărârii 
AEP nr. 6/14.04.2014 şi organizarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014                                                                                                      



5.  Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare.                                                                                                                                                                         
6. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente.                                                                                                                                      
  

98 

GALAȚI PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 
TECUCI  

09.09.2014 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.  2.  
Un număr de 97 alegători sunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie și 
număr act de identitate.  3. Lista 
electorală complementară este semnată 
de primar si secretar și este păstrată în 
registrul in care se păstreaza și Listele 
electorale permanente.  4. In perioara 25 
mai - 09 septembrie s-au înregistrat un 
număr de 83 decese ale alegătorilor cu 
ultimul domiciliu in municipiul Tecuci.  
Decesele înregistrate  sunt operate în 
Registrul electoral în termen de 24 de 
ore de la data înregistrării decesului. 5. 
Au fost identificate pe durata controlului 
o situatie in care alegatorul a fost radiat 
eronat din Registrul electoral deoarece 

1. Păstrarea Listei electorale 
complementare într-un registru special 
cu file detașabile conform art. 22 alin 
(3) din Legea 67/2004 cu modificările și 
completările ulterioare.  2. Actualizarea 
datelor de identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot înscrise în 
Registrul electoral şi radierea acestora 
în cazurile prevăzute de disp. art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 35/2008 . Termen 
de realizare: în 24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă de către primar a 
cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea.   3. Întocmirea și tipărirea pe 
baza datelor înscrise în Registrul 
electoral a unui exemplar original al 
Listei electorale permanente 
actualizată pentru alegerea 
Președintelui României din data de 2 



pe Hotararea Judecătorească era 
mentionat art. 64, alin (1), lit a) Texa II și 
lit b). S-a acordat îndrumare privind 
modalitatea stergerii radierii din 
Registrul electoral, daca situația o 
impune. 6. Exemplarele anterioare ale 
listelor electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                                                                                                        
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă decat in perioada 
electorala.   7. Nu s-a intocmit Lista 
electorala speciala deoarece nu s-au 
primit cereri de la cetateni comnitari de 
a-si exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania in 
Parlamentul European. 

noiembrie 2014.  Termen de realizare: 
intervalul 11-17 noiembrie 2014.  4. 
Păstrarea Listei electorale permanente 
de către secretarul municipiului Tecuci 
într-un registru special cu file detașabile 
precum si semnarea acesteia de catre 
primar si secretar conform dispozitiilor 
art. 26 alin (5) din Legea 35/2008. 
Termen de realizare imediat după 
tipărirea listelor electorale 
permanente.  5. Comunicarea tuturor 
modificărilor intervenite după predarea 
copiilor de pe listele electorale 
permanente către Birourile secțiilor de 
votare se efectuează în termen de 24 
ore, atât către A.E.P cât și către 
Birourile electorale ale secțiilor de 
votare.  6. Actualizarea delimitării 
secțiilor de votare conform dispozițiilor 
Hotarârii AEP nr. 6/2014. Termen de 
transmitere a documentelor  cel mai 
tarziu la data de 15.09.2014.   7. 
Stergerea radierii alegătorului care a 
fost radiat eronat a în baza unei 
Hotărâri Judecătorești ce menționa art. 
64, alin (1), lit a) Texa II Cod Penal.  8. 
Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



99 

GALAȚI PRIMĂRIA 
COMUNEI 
DRĂGĂNEȘTI 

09.09.2014 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Lista electorală complementară este 
pastrată de secretarul comunei însă nu 
într-un registru special cu file detașabile 
și nu este semnată de primar și secretar.   
2. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari de a-și exprima 
dreptul de vot la alegerile pentru 
membrii din Romania în Parlamentul 
European.  3. Nu a fost prezentată 
echipei de control Lista electorală 
permanentă aceasta fiind păstrată de 
secretarul comunei nelistată, doar 
electronic, descărcată din Registrul 
electoral.  4. Din verificarea Listei 
electorale permanente în format 
electronic, se constata că un număr de 
20 alegători sunt înscriși serie și număr 
act de identitate.   5. Nu se pune la 
dispoziţia alegătorilor spre consultare 
Lista electorală permanentă.   6. In 
perioara 25 mai - 09 septembrie s-au 
înregistrat un număr de 8 decese ale 
alegătorilor cu ultimul domiciliu in 
comuna Drăgănești.  Dintre aceștia 2 
alegatori decedati nu au fost radiați de 
Primaria Drăgănești, fiind radiați de 
DEPABD, 5 alegători decedati în 
intervalul 23-25 iulie au fost radiați în 
intervalul 20-21 august 2014, 1 singur 
alegător fiind radiat în termenul legal de 
24 ore.   

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea.   2. 
Întocmirea și tipărirea pe baza datelor 
înscrise în Registrul electoral a unui 
exemplar original al Listei electorale 
permanente actualizată pentru 
alegerea Președintelui României din 
data de 2 noiembrie 2014.  Termen de 
realizare: intervalul 11-17 noiembrie 
2014.  3. Păstrarea Listei electorale 
permanente de catre secretarul 
comunei Drăgănești într-un registru 
special cu file detașabile precum si 
semnarea acesteia de către primar și 
secretar conform dispozitiilor art. 26 
alin (5) din Legea 35/2008.  Termen de 
realizare imediat după tipărirea listelor 
electorale permanente.   4.  Punerea la 
dispoziţia alegătorilor spre consultare a 
Listei electorale permanente şi 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.  5. Comunicarea 
tuturor modificărilor intervenite după 
predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente către Birourile 
secțiilor de votare se efectuează în 
termen de 24 ore, atât către A.E.P cât și 
către Birourile electorale ale secțiilor de 
votare.  6.  Păstrarea Listelor electorale 
complementare de către secretarul 
comunei într-un registru special cu file 
detașabile și semnarea acestoa de către 
primar și secretar, conform dispozițiilor 
art. 221 alin 3 din Legea 67/2004.   7. 
Asigurarea din timp a meaterialelor de 
logistică electorala.  8. Alocarea 
alegătorilor nerepartizați la secțiile de 
votare până la data descărcării și 
tipăririi Listelor electorale permanente.  
8. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale Listelor electorale 
permanente, conform dispozițiilor art. 
70 alin 5 din Legea 370/2004.  



100 GALAŢI Primăria mun. 
Galaţi 19.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1.Nu este desemnată prin Dispoziţia 
primarului persoana autorizată pentru a 
opera în Registrul electoral.                                                                                                                                                                      
2. În Lista electorală permanentă sunt 
înscrişi 3 alegători cu menţiunea CRDS 
(cetăţeni români cu domiciliul în 
străinătate).                                                                                                                                                      
3. 521 alegători sunt înscrişi în LEP fără 
serie şi număr act de identitate.                                                             
4. 126 alegători sunt înscrişi în LEC fără 
menţiunea locului naşterii.                                                                        
5. 32 de alegători nu au fost repartizaţi la 
secţiile de votare, fiind înscrişi în LEP fără 
menţiunea secţiei de votare la care îşi 
pot exercita dreptul de vot. 

Recomandări:                                                                                                                                                                      
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Desemnarea, prin dispiţia primarului, 
a persoanelor autorizate pentru a 
opera în Registrul electoral, în 
conformitate cu disp. art. 22 din Legea 
nr. 35/2008.                                                                                                        
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
3. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 



cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                    
5. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                                                                                 
6. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
8.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                                                                                                                                                                               
9.  Actualizarea anuală a delimitării 
secţiilor de votare conform Hotărârii 
AEP nr. 6/2014 şi arondarea 
alegătorilor nerepartizaţi la secţiile de 
votare până la data de 26.09.2014.                                                                                                                                                                  



101 GALAŢI 
Primăria 
Comunei 
Ghidigeni 

23.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un număr de 21 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
2. Un numar de 2 alegatori decedaţi 
conform AD nr. 27/12.08.2014 şi AD nr. 
28/14.08.2014 nu a fost radiat din 
Registrul electoral în 24 de ore de la data 
luării la cunoştinţă a decesului, 
operaţiunile fiind efectuate in data de 
20.08.2014.                                                       
3. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                    
3. Stabilirea locurilor speciale pentru 
afişajul electoral prin dispoziţia 
primarului şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei 
conform art. 41 alin. (1) din Lg. 
370/2004. Termen: cel târziu 
27.09.2014                                                                   
4. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 



permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
6. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
8.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                                                                                                                                                         



102 GALAŢI 
Primăria 
Comunei 
Negrileşti 

23.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un alegător este înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
2. Un alegător decedat conform AD nr. 
18/11.07.2014 nu a fost radiat din 
Registrul electoral în 24 ore de la data 
luării la cunoştinţă a decesului, acesta 
figurând cu menţiunea "radiat DEPABD" 
in Lista de alegători cu drept de vot 
radiat.                                                                                       
3. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea permanentă a datelor 
de identificare ale cetăţenilor români 
cu drept de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                    
3. Stabilirea locurilor speciale pentru 
afişajul electoral prin dispoziţia 
primarului şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei 
conform art. 41 alin. (1) din Lg. 
370/2004. Termen: cel târziu 
27.09.2014                                                                   
4. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 



nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
6. Predarea spre topire, prin 
intermediul operatorilor economici 
specializaţi, a exemplarelor anterioare 
ale LEP conform art. 70 alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004. 
7. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
8.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                             



103 GALAŢI 
Primăria 
Comunei 
Brăhăşeşti 

24.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. La tipărirea Listei electorale 
permanente, primele 3 rânduri ce 
cuprind menţiunea judeţului, comunei, 
circumscripţiei electorale şi numărul de 
file nu s-au imprimat.                                                            
2. Un număr de 69 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                           
3. Un alegător este înscris în Lista 
electorală complementară fără 
menţiunea locului naşterii. 
4. Un alegător decedat conform AD nr. 
29/16.07.2014 nu a fost radiat în 
Registrul electoral în termen de 24 de 
ore de la data luării la cunoştinţă a 
decesului, acesta figurând cu menţiunea 
"radiat DEPABD".                                                                                                   
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                    
1. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.  
Măsuri:                                                                                                                      
1. Retipărirea exemplarului original al 
Listei electorale permanente pentru 
alegerea preşedintelui României din 
data de 2.11.2014 pe baza datelor şi 
informaţiilor din SIRE pentru inscrierea 
corectă şi completă a tuturor datelor.  
Termen: 24.09.2014.                                       
2. Actualizarea permanentă a datelor 
de identificare ale cetăţenilor români 
cu drept de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3. Semnarea şi păstrarea exemplarului 
original al LEP (retipărit) în registru 
special cu file detaşabile, de către 
secretarul comunei, conform art. 26 
alin. (5) din Legea nr. 35/2008.                                               
4. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                    
5. Stabilirea locurilor speciale pentru 



afişajul electoral prin dispoziţia 
primarului şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei 
conform art. 41 alin. (1) din Lg. 
370/2004. Termen: cel târziu 
27.09.2014                                                                   
6. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
7. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
8. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
9.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                   
10. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 



104 GALAŢI 
Primăria 
Comunei 
Gohor 

24.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un număr de 11 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
2. Un alegător decedat conform AD nr. 
36/16.09.2014 nu a fost radiat din SIRE şi 
din exemplarul original al LEP, în 24 de 
ore de la data luării la cunoştinţă a 
decesului. În cazul unui număr de 3 
alegător decedaţi conform AD 
29/03.08.2014, AD nr. 30/04.08.2014 şi 
AD nr. 31/04.08.2014 operaţiunile de 
radiere au fost efectuate în data de 
20.08.2014, cu depăşirea termenului 
legal de 24 de ore.                                                                                                     
3. Un număr de 3 alegători condamnaţi 
prin hotărâri judecătoreşti definitive 
numai cu pedeapsa complementară a 
interzicerii dreptului de a fi ales au fost 
radiaţi din SIRE. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Ştergerea din Registrul electoral a 
operaţiunilor de radiere efectuate 
eronat în cazul alegătorilor care nu au 
fost condamnaţi cu pedeapsa 
complementară a interzicerii dreptului 
de a alege. Termen: 25.09.2014                                                           
3. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                    
4. Stabilirea locurilor speciale pentru 
afişajul electoral prin dispoziţia 
primarului şi aducerea la cunoştinţă 



publică prin afişare la sediul Primăriei 
conform art. 41 alin. (1) din Lg. 
370/2004. Termen: cel târziu 
27.09.2014                                                                   
5. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
6. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
7. Comunicarea către AEP a oricărei 
modificări operate în listele electorale 
conform art. 26 alin. (9) din Legea nr. 
35/2008.                                            8. 
Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014.  
9. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
10.Respectarea termenelor de realizare 



a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.                                                                                                                                                                         



105 GALAŢI 
Primăria 
Comunei 
Buciumeni 

25.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1.Un număr de 3 (trei) alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
2. La nivelul primăriei nu se păstrează 
Lista electorală complementară, în 
condiţii corespunzătoare, în registru 
special cu file detaşabile.                                                                                            
3. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
2. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea permanentă a datelor 
de identificare ale cetăţenilor români 
cu drept de vot înscrise în Registrul 
electoral şi radierea acestora în cazurile 
prevăzute de disp. art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                                                                                    
3. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
4. Comunicarea către Autoritatea 



Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
6.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.               



106 GALAŢI 
Primăria 
comunei 
Nicoreşti 

25.09.2014 

Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file capsate 
de persoana autorizată pentru a opera în 
Registrul electoral, ofiţer stare civilă Borş 
Valentina.                                        
2. Un număr de 25 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. Listele electorale complementare şi 
listele electorale speciale se păstrează 
într-un registru special comun cu Lista 
electorală permanentă.                                                                                                             
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 
         

Recomandări:                                                                                                                   
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei sau în alte locuri 
publice frecventate de cetăţeni prin 
care alegătoprii să fie informaţi cu 
privire la dreptul de a consulta 
înscrierea în listele electorale, cu 
precizarea locului şi intervalului orar de 
consultare.                                                          
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 70/2004. 
3. Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate.   
Măsuri:                                                                                                                      
1. Păstrarea exemplarului original al 
Listei electorale permanente de către 
secretarul comunei, în registru cu file 
detaşabile, conform art. 26 alin. (5) din 
Lg. 35/2008.                                                                 
2. Păstrarea exemplarelor originale ale 
LEC şi LES în în registre cu file 
detaşabile, separat de Lista electorală 
permanentă, conform art. 22&1 din Lg. 
67/2004 şi art. 12 din Legea nr. 
33/2007.                 3. Actualizarea 
permanentă a datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 



modificările şi completările ulterioare. 
4. Descărcarea delimitării secţiilor de 
votare din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi aducerea la 
cunoştinţă publică a delimitării, 
numerotării şi a sediilor secţiilor de 
votare conform art. 10 din Lg. nr. 
370/2004, art. 18 şi art. 26 alin. (4) din 
Lg. nr. 35/2008.   Termen: 26.09 - 
03.10.2014                                                                                                                    
5. Descărcarea pachetelor electorale ce 
cuprind copiile de pe listele electorale 
permanente din secţiunea Scrutine a 
Registrului electoral şi tipărirea 
acestora în 2 exemplare conform art. 
24 din Lg. nr. 370/2004 şi art. 26 din Lg. 
nr. 35/2008. Termen: 24 - 31.10.2014                                                              
6. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către Birourile 
electorale ale secţiilor de votare a 
modificărilor survenite după predarea 
copiilor listelor electorale permanente 
către Birourile electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
7. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare birourilor electorale ale 
secţiilor de votare cu respectarea 
hotărârilor AEP nr. 4/2008 şi nr. 
5/2014.                                          8. 
Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



Permanente. 
9.Respectarea termenelor de realizare 
a operațiunilor electorale prevăzute 
prin Legea nr. 370/2014 şi H.G. nr. 
521/2014.        



107 

Galaţi Comuna Smulţi 30.09.2014 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Lista electorală permanentă este 
întocmită în ordinea alfabetică a 
alegătorilor întrucât la nivelul comunei 
nu este adoptat nomenclatorul stradal. 
2. Un număr de 1222 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu; 6 alegători sunt  înscrişi în LEP 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. Conform datelor furnizate de 
reprezentanții Instituției primarului, în 
perioada 20.08.2014 – 30.09.2014  în 
Registrul de decese al Stării Civile s-a 
constatat că a fost emis un singur act de 
deces nr. 10/30.09.2014; alegătorul 
decedat  a fost radiat din Registrul 
electoral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare.                                                                                                             

Măsuri dispuse:                                                                                                                                                                                                                                    
1.  Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente conform art. 26 alin. (6) 
din Legea nr. 35/2008. S-a recomandat 
afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform art. 70 alin 
(5) din Legea 370/2004 republicată cu 
completările şi modificările ulterioare.                                                                                                     
Termen de realizare:după tipărirea LEP 
pentru alegerea preşedintelui României 
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
35/2008, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 
24 de ore de la data luării la cunoştinţă 
a cazurilor ce impun actualizarea sau 
radierea. 
Termen de realizare: Permanent                                                                             
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 
Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 



lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în perioada 24-31 
oct 2014 
5. Aplicarea şi respectarea măsurilor şi 
recomandărilor dispuse prin procesul 
verbal de control anterior nr. 
1687/27.08.2014. 
6. Respectarea termenelor de realizare 
a operaţiunilor electorale şi organizarea 
secțiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor stabilite prin hotărârile 
AEP nr.4/2008 și nr. 5/2014. 
 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului Comunei Smulţi 
asupra faptelor ce constituie 
contravenţii potrivit legislaţiei 
electorale şi a sancţiunilor aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor legale. 
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Galaţi Comuna Valea 
Mărului 

30.09.2014 Conform obiectivelor de la 
pct. 1 

1. Un număr de 1797 alegători sunt 
înscrişi în LEP făra menţiunea adresei de 
domiciliu; 15 alegători sunt  înscrişi în 
LEP fără serie şi număr act de identitate. 
2. Lista electorală complementară nu 
este semnată de primar şi secretar şi nu 
este păstrată într-un registru special cu 
file detaşabile.                                                           
3. Delimitarea secţiilor de votare nu este 
adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Potrivit datelor furnizate, nu se 
organizează acţiuni de popularizare a 
posibilităţii de consultare a LEP de către 
alegători, dar există asigurate condițiile 
necesare consultării acestora cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, 
actualizată cu completările şi modificările 
ulterioare. 
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispoziţiilor 
legii 370/2004, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare.                                                                                                             

Recomandări:                                                                                                                                                                                                                             
1. Afişarea permanentă a unui anunţ la 
avizierul Primăriei prin care alegătorii 
sa fie informaţi cu privire la 
posibilitatea consultării LEP cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 677/2001 
cât şi dispoziţiile art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                   
Măsuri dispuse:        
1. Semnarea Listei electorale 
complementare de primar şi secretar  
conform art. 221 din Legea 67/2004.                                                                            
Termen de realizare: 30.09.2014                                                                             
2. Păstrarea Listei electorale 
complementare în registru special cu 
file detaşabile, conform art. 221 din 
Legea 67/2004.                                                                            
Termen de realizare: permanent                                                                    
3. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în caz de deces, pierderea 
cetăţeniei române, punerea sub 
interdicţie sau interzicerea dreptului de 
a alege, conform disp. art. 23 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 35/2008, actualizată cu 
modificările şi completările ulterioare, 
în termen de 24 de ore de la data luării 
la cunoştinţă de către primar a cazurilor 
ce impun actualizarea sau radierea. 
Termen de realizare: Permanent                                                                             
4. Descărcarea pachetelor electorale 
cuprinzând copiile de pe LEP din 
secțiunea Scrutine a Registrului 



Electoral și tipărirea acestora în 2 
exemplare conf. art. 8 și art. 24 alin (1) 
lit. a) din Legea 370/2004, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare și art. 26 alin (10) din Legea 
35/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Termen de realizare: în perioada 24-31 
oct 2014 
5. Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare, în 24 
de ore, a oricărei modificări operate 
după predarea copiilor de pe listele 
electorale permanente conform art. 26 
alin. (10)-(11) din Legea nr. 35/2008.                                                                                                        
6. Aducerea la cunoştinţă publică a 
delimitării, numerotării şi a locurilor de 
desfăşurare a votării prin publicaţii 
afişate la sediul Primăriei, sediile altor 
instituţii publice locale şi în alte locuri 
publice frecventate de cetăţeni, la 
sediile secţiilor de votare, conform 
Hotărârii AEP nr. 5/14.04.2014.                                
Termen de realizare: cel târziu 
03.10.2014                                                                                           
7. Respectarea termenelor de realizare 
a operaţiunilor electorale, conform H.G. 
nr. 521/2014.                                                                                                          
8. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor AEP.                                          
Termen de realizare: permanent.                                                                                                     
9. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale LEP conform art. 70 alin 
(5) din Legea 370/2004 republicată cu 



completările şi modificările ulterioare.                                                                                                     
Termen de realizare:după tipărirea LEP 
pentru alegerea preşedintelui României 
S-a atras atenţia reprezentanţilor 
Instituţiei primarului asupra faptelor ce 
constituie contravenţii potrivit 
legislaţiei electorale şi a sancţiunilor 
aplicabile în cazul nerespectării 
dispoziţiilor legale. 



109 TULCEA 
Primăria 

Comunei Slava 
Cercheză 

01.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;  
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală; 
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare; 
4.  Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora; 
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral; 
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate; 
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 1814 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu. 
3. În intervalul 25 august – 01 
septembrie 2014, s-au inregistrat 10 acte 
de deces ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Slava Cercheză. 
Dintre acestea doar 2 acte deces au fost 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului, restul de 
8 fiind radiate după expirarea termenului 
legal de 24 ore. 
4. La nivelul comunei Slava Cercheză nu 
exostă Lista electorală complementară și 
nici Listă electorală specială.  
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



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; 
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor; 
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite; 
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege; 
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral; 
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                  

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



110 TULCEA 

Primăria 
Comunei 

Ceamurlia de 
Jos 

02.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 1293 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 8 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai –  02 septembrie 
2014, s-au inregistrat 4 acte de deces ale 
alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Ceamurlia de Jos. Dintre 
acestea, 2 acte de deces au fost radiate 
în Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului, iar 2 acte de deces au fost 
radiate în afara termenului legal de 24 
ore.  
4. Lista electorală complementară nu a 
fost pusă la dispoziția echipei de control, 
întrucât la data controlului nu aputut fi 
găsită.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Păstrarea Listelor electorale 
complementare în condiții 
corespunzătoare conform dispozițiilor 
art. 22, alin (3) din Legea 67 / 2004. 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 



pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



111 TULCEA Primăria 
Comunei Baia 02.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 1218 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 2 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 02 septembrie 
2014, s-au inregistrat 15 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Baia. Dintre acestea doar 5 acte 
deces au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului, 
restul de 10 fiind radiate după expirarea 
termenului legal de 24 ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

112 TULCEA 
Primăria 
Comunei 

Hamcearca 
03.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 962 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu. 
3. În intervalul 25 mai – 03 septembrie 
2014, s-au inregistrat 3 acte de deces ale 
alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Hamcearca. Dintre acestea doar 
un sigur act deces a fost radiat în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      



de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului, restul de 2 fiind radiate după 
expirarea termenului legal de 24 ore. 
4. La nivelul comunei Hamcearca nu 
există Lista electorală complementară și 
nici Listă electorală specială..   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



113 TULCEA 
Primăria 

Comunei Mihai 
Bravu 

04.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 1384 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 3 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 04 septembrie 
2014, s-au inregistrat 6 acte de deces ale 
alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Mihai Bravu. Dintre acestea 
doar 5 acte deces au fost radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului, cel de-al șaselea act fiind 
radiat după expirarea termenului legal 
de 24 ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1.  Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



114 TULCEA Primăria 
Orașului Măcin 08.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul orașului fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 6 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 08 septembrie 
2014, s-au inregistrat 26 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
orașul Măcin. Toate actele de deces au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului, dar 
transmiterea comunicărilor privind 
decesul de la Compartimentul de stare 
civilă către acesta s-a făcut decadal. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile nefiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor electorale 
complementare de către primar și 
secretar, conform art. 22  ̂, alin (3) din 
Legea 67 / 2004. 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 



și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

115 TULCEA S.P.C.L.E.P. 
Măcin 08.09.2014 

1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente; 
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate; 
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012; 
2. Nu mai există cărți de alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Lunar, la solicitarea primăriilor se 
realizează acțiuni cu camera mobilă; 

Recomandări:                          
1. Punerea în legalitate a celor 6 
alegători fără menținui privind actele 
de identitate; 



116 TULCEA Primăria 
Orașului Sulina 09.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul orașului fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Nu există alegători înscriși în Lista 
electorală permanentă fără mențiunea 
completă a adresei de domiciliu și nici 
alegători înscriși în Lista electorală 
permanentă fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 09 septembrie 
2014, s-au inregistrat  11 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
orașul Sulina. Dintre acestea, doar 9 acte 
de deces au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului, 
restul de 2 fiind radiate după expirarea 
termenului legal de 24 ore. 
4. La nivelul orașului Sulina nu există 
Lista electorală complementară și nici 
Listă electorală specială.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 

Recomandări:  
1. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1.  Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 



modificările ulterioare. recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

117 TULCEA S.P.C.L.E.P. 
Sulina 09.09.2014 

1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente; 
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate; 
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012; 
2. Nu mai există cărți de alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Lunar, la solicitarea primăriilor se 
realizează acțiuni cu camera mobilă; 

  



118 TULCEA 
Primăria 
Comunei 

C.A.Rosetti 
10.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 627 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un singur alegător este  
înscris în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 10 septembrie 
2014, s-au inregistrat 4 acte de deces ale 
alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna C.A.Rosetti. Dintre acestea doar 
1 act deces a fost radiat în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului, 
restul de 3 fiind radiate după expirarea 
termenului legal de 24 ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de secretar, dar 
nu și de primar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor electorale 
complementare de către primar, 
conform art. 22  ̂, alin (3) din Legea 67 / 
2004. 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 



consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



119 TULCEA 
Primăria 

Municipiului 
Tulcea 

11.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul municipiului fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 38 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără 
mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 45 alegători 
sunt înscriși în Lista electorală 
permanentă fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 11 septembrie 
2014, s-au inregistrat 195 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea. Toate actele de deces 
au fost radiate în Registrul electoral de 
către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului. 
În aceiași perioadă s-au primit 5 
comunicări de la Judecătorie privind 
Hotărâri de interzicere a drepturilor 
elecotrale, toate acestea fiind operate în 
Registrul Electoral în termenul legal de 
24 de ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 

  Măsuri:                                                                                                                                                         
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 
spe topire, conform dispozițiilor art. 70, 
alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

120 TULCEA S.P.C.L.E.P. 
Tulcea 11.09.2014 

1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente; 
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate; 
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012; 
2. Mai există 13 cărți de alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Lunar, la solicitarea primăriilor se 
realizează acțiuni cu camera mobilă; 

Recomandări:                          
1. Punerea în legalitate a celor 45 
alegători fără menținui privind actele 
de identitate; 



121 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Niculițel 

16.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 2902 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 7 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 16 septembrie 
2014, s-au inregistrat 20 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Niculițel.. Dintre acestea doar 5 
acte de deces au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului, 
restul de 15 fiind radiate după expirarea 
termenului legal de 24 ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



122 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Somova 

16.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 2991 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un număr de 4 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 mai – 16 septembrie 
2014, s-au inregistrat 14 acte de deces 
ale alegătorilor cu ultimul domiciliu în 
comuna Somova. Dintre acestea, 13 acte 
de deces au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în afara  termenului  
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului, iar un alegător a fost radiat de 
către persoana desemnată în timpul 
controlului, acesta regăsindu-se în Lista 
electorală permanentă pentru alegerea 
Președintelui României din 02 noiembrie 
2014. 
4. Lista electorală complementară nu a 
fost pusă la dispoziția echipei de control, 
nefiind găsită la momentul controlului.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Păstrarea Listelor electorale 
complementare în condiții 
corespunzătoare, conform dispozițiilor 
art. 22  ̂, alin (3) din Legea 67 / 2004. 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 



Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

123 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Nufăru 

18.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Nu există alegători înscriși în Lista 
electorală permanentă fără mențiunea 
completă a adresei de domiciliu și nici 
alegători înscriși în Lista electorală 
permanentă fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. În intervalul 18 august – 18 
septembrie 2014, s-au inregistrat 3 acte 
de deces ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Nufăru. Toate actele 
de deces au fost radiate în Registrul 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              



electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului. 
4. La nivelul comunei Nufăru nu există 
Listă electorală complementară și nici 
Listă electorală specială.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



124 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Beștepe 

18.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Niciun alegător nu este înscris în Lista 
electorală permanentă fără mențiunea 
completă a adresei de domiciliu și niciun 
alegător nu este înscris în Lista electorală 
permanentă fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. În intervalul 18 august – 18 
septembrie 2014, s-au inregistrat 2 acte 
de deces ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Beștepe. Toate 
actele de deces au fost radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral, în termen 
de 24 ore de la data luării la conoștință a 
decesului. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată într-un registru special cu file 
detașabile fiind semnată de primar și 
secretar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1.Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

125 TULCEA 
Primăria 
Comunei 

Mahmudia 
18.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.  
2. Un număr de 5 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără 
mențiunea completă a adresei de 
domiciliu și un singur alegător este 
înscris în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate. 
3. În intervalul 18 august – 18 
septembrie 2014, nu s-au inregistrat acte 
de deces ale alegătorilor cu ultimul 
domiciliu în comuna Mahmudia. 
4. La nivelul comunei Mahmudia nu 
există Lista electorală complementară și 
nici Listă electorală specială.   

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 



6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



126 TULCEA 
Primăria 
Orașului 
Babadag 

22.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
orașului fiind semnată de primar și 
secretar. 
2. Un număr de 27 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. În intervalul: 22 august –22 
septembrie 2014, s-au inregistrat 11 
decese și o comunicare privind decesul în 
alt UAT  a unui alegător cu ultimul 
domiciliu în Babadag. Actele de deces au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului, dar 
comunicarea primită de la Primăria 
Sectorului 1, București nu a fost operată 
în termenul legal de 24 ore. 
4. Lista electorală complementară nu s-a 
prezentat echipei de control, deoarece la 
data controlului nu a putut fi găsită de 
către primar. 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.  
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 

Recomandări:    
1. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
2. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar  a motivelor 
ce impun radierea, conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 



alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire conform dispozițiilor 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 

35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Păstrarea Listelor electorale 
complementare în condiții 
corespunzătoare, conform art. 22  ̂din 
Legea 67 / 2004. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014. 5. 
Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

127 TULCEA S.P.C.L.E.P. 
Babadag 22.09.2014 

1. Obținerea de informații 
privind modul de 
efectuare a comunicărilor 
necesare actualizării 
Registrului Electoral și 
listelor electorale 
permanente; 
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din luna aprilie 2012; 
2. Nu mai există cărți de alegător rămase 
nedistribuite; 
3. Lunar, la solicitarea primăriilor se 
realizează acțiuni cu camera mobilă; 

Recomandări:                          
1. Punerea în legalitate a celor 27 
alegători fără menținui privind actele 
de identitate; 



fără acte de identitate; 
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

128 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Jurilovca 

22.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
comunei fiind semnată de primar și 
secretar. 
2. Un număr de 988 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a dresei de 
domiciliu și 5 alegători sunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. În intervalul: 22 august –22 
septembrie 2014, s-au inregistrat 5 acte 
de  deces, iar toate actele de deces au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată corespunzător dar nu este 
semnată de primar și secretar. Conține 
un număr de 3 cetățeni cu drept de vot 
ai Uniunii Europene. 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 

Recomandări:   
1. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                                            
Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor electorale 
complementare de către primar și 
secretar, conform art. 22  ̂, alin (3) din 
Legea 67 / 2004.   
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea, conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 



exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European. 
6. Lista electorală electorală permanentă 
nu este pusă la dispoziția alegătorilor 
spre consultare conform dispozițiilor art. 
26 alin (6) din Legea 35/2008 cu 
modificările și completările ulterioare. 

electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

129 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Izvoarele 

23.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
comunei fiind semnată de primar și 
secretar. 
2. Un număr de 2 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. În intervalul: 01 august – 23 
septembrie 2014, s-au inregistrat 4 acte 
de  deces, iar toate actele de deces au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință. În același interval, 
mai exact în data de 05.08.2014 s-au 
înregistrat încă 8 radieri ale alegătorilor 

Recomandări  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare.      
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea, conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 



decedați în perioada 26.06.2014-
24.07.2014, depășind termenul legal de 
24 de ore. 
4. La nivelul comunei Izvoarele nu există 
Listă electorală complementară și nici 
Listă electorală specială. 
5. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
6. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



130 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Nalbant 

23.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
comunei fiind semnată de primar și 
secretar.                                        
2. Un număr de 2 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate. 
3. În intervalul: 25 mai – 23 septembrie 
2014, s-au inregistrat 6 acte de  deces, 
dintre care 3 au fost radiate de DEPABD 
în data de 08.08.2014, iar celelate 3 acte 
de deces au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, dar nu în termenul de 
24 ore de la data luării la conoștință. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată corespunzător dar nu este 
semnată de primar și secretar. Conține 
un număr de 3 cetățeni cu drept de vot 
ai Uniunii Europene. 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European. 
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 

Recomandări:  
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                              
Măsuri:                                                                                                                      
1. Semnarea Listelor electorale 
complementare de către primar și 
secretar, conform art. 22  ̂, alin (3) din 
Legea 67 / 2004. 
2. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea , conform 
dispozițiilor art. 23, alin (2) din Legea 35 
/ 2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 



electorale permanente nu au fost 
predate spe topire conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



131 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Murighiol 

24.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei nefiind semnată de 
primar și secretar. 
2. Un singur alegător este înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. În intervalul 24 august – 24 
septembrie 2014, s-au inregistrat 7 acte 
de  deces, dintre care 6  acte de deces au 
fost radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termenul de 24 ore de la 
data luării la conoștință și un act de 
deces a fost radiat după expirarea 
termenului legal de 24 de ore. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată corespunzător, într-un registru 
special cu file detașabile, fiind semnată 
de primar și secretar. Conține un număr 
de 1 cetățean cu drept de vot ai Uniunii 
Europene. 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.  
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare, 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 

Recomandări:     
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea conform dispozițiilor 
art. 23, alin (2) din Legea 35 / 2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Semnarea Listelor electorale 
permanente de către primar și secretar, 
conform art. 26, alin (5) din Legea 35 / 
2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 



completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire, conform dispozițiilor 
art. 70 alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 

recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

132 TULCEA 
Primăria 

Comunei Valea 
Nucarilor 

24.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru cu file detașabile de secretarul 
comunei fiind semnată de primar și 
secretar.                                        
2. Niciun alegător nu este înscris în Lista 
electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. În intervalul  01 august – 24 
septembrie 2014, s-au inregistrat 5 acte 
de  deces, iar toate aceste acte de deces 
au fost radiate în Registrul electoral de 
către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral,în termenul de 24 ore 
de la data luării la cunoștință. 
4. Lista electorală complementară este 
păstrată corespunzător, fiind semnată de 

Recomandări:     
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea conform dispozițiilor 
art. 23, alin (2) din Legea 35 / 2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 



primar și secretar. Conține un număr de 
4 cetățeni cu drept de vot ai Uniunii 
Europene. 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă este pusă 
la dispoziția alegătorilor spre consultare 
conform dispozițiilor art. 26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



133 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Sarichioi 

25.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă pentru 
alegerea Președintelui României din 02 
noiembrie 2014 este păstrată într-un 
registru special cu file detașabile de 
secretarul comunei fiind semnată de 
primar și secretar.                                        
2. Un număr de 2817 alegători sunt 
înscriși în Lista electorală permanentă 
fără mențiunea completă a dresei de 
domiciliu și 4 alegători sunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate. 
3. În intervalul 25 august  – 25 
septembrie 2014, s-au inregistrat 5 acte 
de  deces, dintre care doar 3 au fost 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral în termenul de 24 ore de la 
data luării la conoștință, celelalte 2 acte 
de deces fiind radiate după expirarea 
termneului legal de 24 de ore.  
4. Lista electorală complementară nu s-a 
prezentat echipei de control, deoarece la 
data controlului nu a putut fi găsită de 
către primar.  
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 

Recomandări:     
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar a motivelor 
ce impun radierea conform dispozițiilor 
art. 23, alin (2) din Legea 35 / 2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 



alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spe topire conform dispozițiilor 
art. 70, alin. (5) din Legea 370 / 2004 cu 
modificările ulterioare. 

ulterioare. 
3. Păstrarea Listelor electorale 
complementare în mod corespunzător, 
într-un registru special cu file 
detașabile, semnate de către primar și 
secretar, conform dispozițiilor art. 22  ̂, 
alin (3) din legea 67 / 2004.                                             
4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014.  
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



134 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Topolog 

29.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul orașului nefiind 
semnată de primar și secretar.     2. Un 
număr de 2247 alegători sunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără adresa 
completă de domiciliu și un număr de 8 
alegători fără serie şi număr act de 
identitate. 
3. În intervalul: 01 august – 29 
septembrie 2014, s-au inregistrat 5 acte 
de deces. Doar 4 acte de deces au fost 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului, cel de-al 
cincilea act nefiind radiat deloc din 
Registrul Electoral, alegătorul decedat 
regăsindu - se în Lista Electorală 
Permanentă pentru alegerea 
Președintelui României din 02 noiembrie 
2014. 
4. Lista electorală complementară se 
păstrează de către secretarul comunei în 
condiții corespunzătoare, fiind semnate 
pe ultima filă de către primar și secretar 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 

Recomandări:  
1. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                               
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar  a motivelor 
ce impun radierea sau actualizarea, 
după caz, conform dispozițiilor art. 23, 
alin (1) și (2) din Legea 35 / 2008 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Modificările intervenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Semnarea Listelor electorale 
permanente de către primar și secretar 
conform dispozițiilor art. 26, alin (5) din 
Legea 35 / 2008 



consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente au fost predate 
spre topire. 

4. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014. 
5. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

135 TULCEA 
Primăria 
Comunei 
Ciucurova 

29.09.2014 

Conform obiectivelor 
prevăzute la controlul din 

data de 01.09.2014 la 
Primăria Comunei Slava 

Cercheză 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată într-un registru cu file 
detașabile de secretarul orașului fiind 
semnată de primar și secretar.            2. 
Un număr de 1484 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără 
adresa completă de domiciliu și un 
număr de 3 alegători fără serie şi număr 
act de identitate. 
3. În intervalul: 01 august – 29 
septembrie 2014, s-au inregistrat 4 acte 
de deces. Niciunul dintre cele 4 acte de 
deces nu au fost radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului. 
4. Lista electorală complementară se 
păstrează de către secretarul comunei în 

Recomandări:       
1. Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenții economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 
2. Afișarea unui anunț la sediul / 
avizierul primăriei prin care alegătorii 
sunt informați privind posibilitatea 
verificării înscrierii în Listele electorale 
permanente cu menționarea persoanei 
responsabile și a programului și locului 
în care pot fi consultate cu respectarea 
dispozițiilor art. 26, alin (1) - (6) din 
Legea 35 / 2008 cu modificările și 
completările ulterioare.                                                            
Măsuri:                                                                                                                      
1. Actualizarea datelor de identificare 
ale cetăţenilor români cu drept de vot 



condiții corespunzătoare, fiind semnate 
pe ultima filă de către primar și secretar 
5. Nu s-a întocmit Lista electorală 
specială deoarece nu s-au primit cereri 
de la cetățeni comunitari pentru a-și 
exprima dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din Romania în 
Parlamentul European.   
6. Lista electorală permanentă nu este 
pusă la dispoziția alegătorilor spre 
consultare conform dispozițiilor art. 26 
alin (6) din Legea 35/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 
7. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire. 

înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de lege în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință de către primar  amotivelor 
ce impun radierea sau actualizarea, 
după caz, conform dispozițiilor art. 23, 
alin (1) și (2) din Legea 35 / 2008 cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Modificările intrevenite după 
predarea copiilor după Listele 
electorale permanente se transmit 
Autorității Electorale Permanente cât și 
Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în termen de 24 de ore, conform 
disp. art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare secțiilor de votare și 
amenajarea acestora conform 
recomandărilor stabilite prin Hotărârile 
AEP nr. 4/2008 şi nr. 5/2014 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



136 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

CÎMPINEANCA 
01.09.2014 

1. Urmărirea modului de 
respectare a 
instrucţiunilor şi 
hotărârilor AEP;                                                    
2. Monitorizarea modului 
în care autorităţile 
administraţiei publice 
locale îndeplinesc 
atribuţiile ce le revin 
potrivit actelor normative 
în materie electorală;                                                                                                          
3. Urmărirea modului de 
întocmire a listelor 
electorale permanente, a 
listelor electorale speciale 
şi a copiilor acestora 
utilizate la alegerile 
europarlamentare;                                                                                 
4. Verificarea modului de 
păstrare a listelor 
electorale şi a modului de 
actualizare a acestora;                                                                                                                                                    
5. Autorizarea 
persoanei/persoanelor 
care efectuează operaţiuni 
de în listele electorale 
permanente și în Registrul 
Electoral;                                                                                                                                
6. Verificarea semnării 
listelor electorale de către 
persoanele abilitate;                                                     
7. Monitorizarea modului 
în care primarii asigură 
condiţiile necesare pentru 
consultarea şi verificarea 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                 
3.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                     
4 Un număr de 10 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                         
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Se pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi 
este prezent un 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.                                   
7.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                                               
8. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de cabine 
de vot. 
9. În perioada 25 mai – 01 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 5 alegători cu drept 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 



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;                                                                                                                                    
8. Verificarea modului de 
păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite 
la consultările electorale 
anterioare şi stadiul 
procurării logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor;                                                                                                                              
9. Verificarea modului de 
efectuare a actualizării 
datelor înscrise în 
Registrul Electoral pe baza 
comunicărilor primite;                                                                                                                         
10. Verificarea efectuării 
comunicărilor prevăzute 
de lege;                                                                       
11. Verificarea gradului de 
respectare a termenelor 
prevăzute în calendarul 
electoral;                                                                                                                        
12. Acordarea de 
îndrumare privind 
operațiunile necesare a fi 
efectuate la nivelul 
primăriei în Registrul 
Electoral.                                                            

de vot radiat, alegători care au avut 
domiciliul în comuna Cîmpineanca, şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electora dar lnu a fost respectat 
termenul legal de 24 de ore în toate 
cazurile 



137 VRANCEA 
Primăria 
orașului 

ODOBEȘTI 
01.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.   
2.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                            
3.Decesele înregistrate  sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului                                     
4. Un număr de 21 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire, ci au fost arse 
conform PV 8089/25.10.2013                                          
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                  
7.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                                         
8. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de cabine 
de vot. 
9. În perioada 25 mai – 01 septembrie 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 
Recomandări: 
1.Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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 



2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 13 alegători cu 
drept de vot radiat, alegători care au 
avut domiciliul în oraşul Odobeşti, şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electora dar lnu a fost respectat 
termenul legal de 24 de ore în toate 
cazurile 

138 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
ODOBEȘTI 02.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 

1.La nivelul SPCLEP Odobești nu mai 
există cărți de alegător nerepartizate 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
Orașului Odobești și BJABDEP. 
Majoritatea persoanelor fără acte de 
identitate nu au fost găsite și se 
consideră a fi plecate înafara țării, 
înainte să împlinească vârsta legală de 14 
ani. 
3.Pentru intrarea în legalitate a 
persoanelor din toate localitățile 
arondate SPCLEP Odobești  cu actele de 
identitate expirate sau fără acte de 

  



identitate eliberate; identitate s-au făcut acțiuni cu camera 
mobilă . 

139 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
PANCIU 02.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1.La nivelul SPCLEP Panciu nu mai există 
cărți de alegător nerepartizate. 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
Orașului Panciu și BJABDEP. Majoritatea 
persoanelor fără acte de identitate nu au 
fost găsite și se consideră a fi plecate 
înafara țării, înainte să împlinească 
vârsta legală de 14 ani. 
3.Pentru intrarea în legalitate a 
persoanelor din toate localitățile 
arondate SPCLEP Panciu  cu actele de 
identitate expirate sau fără acte de 
identitate s-au făcut acțiuni cu camera 
mobilă. 

  



140 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

MOVILIȚA 
02.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1.Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.              
3.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar                                      
4. Un număr de 13 alegători este înscris 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                            
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6.Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                                              
6. În perioada 25 mai – 02 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 13 alegători care au 
avut domiciliul în comuna Moviliţa şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal al 
radierilor de 24 ore respectat doar într-

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 
Recomandări: 
1.Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  



un singur caz. 

141 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

PĂUNEȘTI 
03.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 25 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Se pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi 
este prezent un anunţ la avizierul 
Primăriei cu privire la posibilitatea 
consultării listelor electorale permanente 
de către alegători, cu respectarea 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare în 
termen de 24 de ore, a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente 
conform art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 



dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor cu caracter personal.                                                             
6. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe. 
7. În perioada 25 mai – 03 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 17 alegători, dintre 
care 16 acte ale alegătorilor cu domiciliul 
în comuna Păuneşti şi 1 act pentru un 
alegător cu domiciliul în alt UAT şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal de 
24 ore a fost respectat doar în 4(patru) 
din cele 16 cazuri de decese. 

materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen de realizare: 
permanent. 
 
Recomandări: 
1.Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare a Listelor electorale 
permanente către agenți economici 
specializați conform dispozițiilor art. 70 
alin (5) din Legea 370/2004. 



142 VRANCEA 
Primăria 

municipiului 
ADJUD 

03.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                            
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată de secretarul municipiului și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 27 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                              
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Se pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                                   
6.Lista electorală complementară  este 
păstrată în condiții corespunzătoare de 
secretarul municipiului și este semnată 
de primar si secretar.                                                                              
7. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe. 
8. În perioada 25 mai – 03 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 46 alegători, dintre 
care 41 acte ale alegătorilor cu 
domiciuliul în municipiul Adjud şi 5 acte 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 



pentru alegători cu domiciliul în alt UAT 
şi comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal de 
24 ore nu a fost respectat în niciun caz 
de deces. 

143 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
ADJUD 03.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1.La nivelul SPCLEP Adjud nu mai există 
cărți de alegător nerepartizate. 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
Mun. Adjud și BJABDEP. Majoritatea 
persoanelor fără acte de identitate nu au 
fost găsite și se consideră a fi plecate 
înafara țării, înainte să împlinească 
vârsta legală de 14 ani. 
3.Pentru intrarea în legalitate a 
persoanelor din toate localitățile 
arondate SPCLEP Adjud  cu actele de 
identitate expirate sau fără acte de 
identitate s-au făcut acțiuni cu camera 
mobilă 

  



144 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

GAROAFA 
04.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                            
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 4 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                  
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                  6 
.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                                          
7. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe. 
8. În perioada 25 mai - 04 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 9 alegători, dintre 
care 7 acte ale alegătorilor cu domiciliul 
în comuna Garoafa şi 2 acte pentru 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi afişarea permanentă a 



alegători cu domiciliul în alt UAT şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal de 
24 ore nu a fost respectat în niciun caz 
de deces. 

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  

145 VRANCEA 
Primăria 
orașului 

MĂRĂȘEȘTI 
04.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                            
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.  
 3.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar                                  
4 Un număr de 14 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                              
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Se pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un anunţ la avizierul 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 



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.                                   
8. În perioada 25 mai - 04 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 23 alegători dintre 
care 20 acte ale alegătorilor cu domiciliul 
în oraşul Mărășești şi 3 ale alegătorilor 
cu domiciliul în alt UAT şi comparând 
datele puse la dispoziţieacestea sunt 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral dar termenul legal de 24 ore a 
fost respectat doar în 3(trei) din cele 20 
cazuri de deces. 

materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 

146 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
MĂRĂȘEȘTI 04.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1.La nivelul SPCLEP Mărăşeşti nu mai 
există cărți de alegător nerepartizate. 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
Orașului Mărăşeşti și BJABDEP. 
Majoritatea persoanelor fără acte de 
identitate nu au fost găsite și se 
consideră a fi plecate înafara țării, 
înainte să împlinească vârsta legală de 14 
ani. 
3.Pentru intrarea în legalitate a 
persoanelor din toate localitățile 
arondate SPCLEP Mărăşeşti  cu actele de 
identitate expirate sau fără acte de 
identitate s-au făcut acțiuni cu camera   



mobilă. 

147 VRANCEA 
Primăria 

municipiului 
FOCȘANI 

08.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                        
2.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                            
3.Decesele înregistrate  sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.Comunicările 
între persoana desemnată să opereze in 
Registrul electoral şi Serviciul Stare civilă 
nu s-au realizat zilnic, ceea ce a creat 
depăsirea termenului legal de 24 ore.                                  
4. Un număr de 197 alegători sunt 
înscrişi în Lista electorală permanentă 
fără serie şi număr act de identitate.                                                                                            
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                                                                                                        
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un anunţ 
la avizierul Primăriei cu privire la 
posibilitatea consultării listelor electorale 
permanente de către alegători, cu 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



respectarea dispoziţiilor Legii nr. 
677/2001 privind protecţia datelor cu 
caracter personal.                                  
7.Listele electorale complementară şi 
specială sunt păstrate în condiții 
corespunzătoare și sunt semnate de 
primar şi secretar.                                    
8. În perioada 25 mai - 08 septembrie 
2014 au înregistrat acte de deces pentru 
un număr de 329 alegători, dintre care 
180 acte ale alegătorilor cu domiciliul în 
municipiul Focşani şi 149 acte pentru 
alegători cu domiciliul în alt UAT şi 
comparând datele puse la dispoziţie  
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal de 
24 ore nu a fost respectat în toate 
cazurile de deces. 

Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  

148 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
FOCȘANI 08.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 

1.La nivelul SPCLEP Focşani nu mai există 
cărți de alegător nerepartizate. 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
Municipiului Focşani și BJABDEP. 
3.S-a încercat identificarea persoanelor 
din toate localitățile arondate SPCLEP 
Focşani  cu actele de identitate expirate 
sau fără acte de identitate, prin 
numeroase acţiuni de publicitate în 
presa locală şi totodată prin colaborarea 
cu două fundaţii de romi. Majoritatea 
persoanelor fără acte de identitate nu au   



constatate în actele de 
identitate eliberate; 

fost găsite și se consideră a fi plecate 
înafara țării, înainte să împlinească 
vârsta legală de 14 ani.  

149 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

VIDRA 
09.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral dar nui au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                            
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar. .                                     
3 Un număr de 1 alegător este înscris în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                                         
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                                                                                                                 
6. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale  
Primăria nu dispune de numărul necesar 
de cabine de vot. 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



7. În perioada 25 mai - 09 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 26 alegători, dintre 
care 23 acte ale alegătorilor cu domiciliul 
în comuna Vidra şi 3 acte pentru 
alegători cu domiciliul în alt UAT. Din 
acestea, 7 radieri au fost efectuate de 
DEPABD şi comparând datele puse la 
dispoziţie acestea sunt radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral dar 
termenul legal de 24 ore a fost respectat 
în doar  4 cazuri de decese. 

Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  

150 VRANCEA S.P.C.L.E.P. 
VIDRA 09.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                          
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1.La nivelul SPCLEP Vidra nu mai există 
cărți de alegător nerepartizate 
2.Pentru persoanele care figurează în 
listele electorale permanente fără serie 
și număr act de identitate se fac periodic 
informări între reprezentanții Primăriei 
comunei Vidra și BJABDEP. Majoritatea 
persoanelor fără acte de identitate nu au 
fost găsite și se consideră a fi plecate 
înafara țării, înainte să împlinească 
vârsta legală de 14 ani. 
3.Se emit lunar invitaţii pentru intrarea 
în legalitate a persoanelor din toate 
localitățile arondate SPCLEP Vidra  cu 
actele de identitate expirate sau fără 
acte de identitate 

  



151 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

VALEA SĂRII 
09.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                     
3.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
4. Un număr de 15 alegători este înscris 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                            
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                           
7. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale Primăria 
nu dispune de numărul necesar de 
cabine de vot.     
8. În perioada 25 mai - 09 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 9 alegători, cu 
domiciliul în comuna Valea Sării şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi afişarea permanentă a 



de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral dar termenul legal de 
24 ore a fost respectat doar în 4 cazuri 
de decese. 

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.  

152 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

NEGRILEȘTI 
10.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral şi au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                     
3.Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar                              
4. Un număr de 2 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un anunţ 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către  
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 



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.   
7. În perioada 25 mai - 10 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de doi alegători care au 
avut domiciliul în comuna Negrilești şi 
comparând datele puse la dispoziţie 
acestea sunt radiate în Registrul electoral 
de către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral și termenul legal de 24 
ore a fost respectat în toate cazurile de 
decese. 

listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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 

153 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
TULNICI 

10.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 11 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un anunţ 
la avizierul Primăriei cu privire la 
posibilitatea consultării listelor electorale 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 



permanente de către alegători, cu 
respectarea dispoziţiilor Legii nr. 
677/2001 privind protecţia datelor cu 
caracter personal.  
6. În perioada 25 mai - 10 septembrie 
2014 au fost întocmite un număr de 11 
acte de deces, dintre care 8 acte pentru 
alegători care au avut domiciliul în 
comuna TulnicI şi comparând datele 
puse la dispoziţie acestea sunt radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral dar 
termenul legal de 24 ore a fost respectat 
doar în 4 cazuri de decese. 

3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  



154 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
CIORĂȘTI 

11.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu toate au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                                               
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată de secretarul municipiului și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 12 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                              
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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. 
6. În perioada 25 mai - 11 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 17 alegători, dintre 
care 15 alegători cu domiciuliul în 
comuna Ciorăşti şi 2 alegători cu 
domiciliul în alt UAT şi comparând datele 
puse la dispoziţie, se constată că de la 
data de 20.06.2014 până la data de 
05.08.2014 au fost efectuate radieri 
pentru 9 (nouă) acte de deces (toate 
efectuate în data de 05.08.2014). În 
perioada 05.08.2014-11.09.2014 au fost 
efectuate radieri în Registrul electoral 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi afişarea permanentă a 



pentru un număr de 7(şapte) acte de 
deces şi pentru care termenul legal de 24 
ore a fost respectat. 

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.  

155 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
BĂLEȘTI 

11.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate nu sunt toate 
operate în Registrul electoral și nu au 
fost efectuate în termen de 24 de ore de 
la data înregistrării decesului.                                                                               
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 10 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                              
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5.Nu se  pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi  este prezent un anunţ la 
avizierul Primăriei cu privire la 
posibilitatea consultării listelor electorale 
permanente de către alegători, cu 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 



respectarea dispoziţiilor Legii nr. 
677/2001 privind protecţia datelor cu 
caracter personal.                                                                                     
6. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe. 
7. În perioada 25 mai - 11 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 7 alegători, cu 
domiciuliul în comuna Băleşti pentru 
care au fost efectuate doar 6 radieri şi 
comparând datele puse la dispoziţie, se 
constată că de la data de 18.06.2014 
până la data de 05.08.2014 au fost 
efectuate radieri pentru 5 (cinci) acte de 
deces (toate efectuate în data de 
05.08.2014). În perioada 05.08.2014-
11.09.2014 a fost efectuată doar o 
singură radiere în Registrul electoral, 
pentru care termenul legal de 24 ore nu 
a fost respectat. 

materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  

156 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

BORDEȘTI 
15.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

Ø Controlul nu a fost efectuat 

1.S-a monitorizat şi acordat îndrumare 
pentru întocmirea şi tipărirea listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. art. 26 alin. (1) - (6) din Legea 
nr. 35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 
2.Verificarea tipăririi listelor electorale 
permanente s-a efectuat prin 
contactarea telefonică a 
reprezentanţilor tuturor unităţilor 
administrative – teritoriale din judeţele 
arondate în vederea confirmării tipăririi 



157 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

DUMITREȘTI 
15.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

Ø Controlul nu a fost efectuat 

1.S-a monitorizat şi acordat îndrumare 
pentru întocmirea şi tipărirea listelor 
electorale permanente în conformitate 
cu disp. art. 26 alin. (1) - (6) din Legea 
nr. 35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 
2.Verificarea tipăririi listelor electorale 
permanente s-a efectuat prin 
contactarea telefonică a 
reprezentanţilor tuturor unităţilor 
administrative – teritoriale din judeţele 
arondate în vederea confirmării tipăririi 

158 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
NEREJU 

16.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate nu sunt toate 
operate în Registrul electoral și nu au 
fost efectuate în termen de 24 de ore de 
la data înregistrării decesului.                                                                               
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 10 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                                              
6. În perioada 25 mai - 16 septembrie 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 



2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 12 alegători, cu 
domiciuliul în comuna Nereju, dintre 
acestea 2 acte de deces au fost radiate 
de DEPABD și 9 la nivelul Primăriei. 1 act 
de deces nu a fost operat deloc (Actul de 
deces nr 28/16.08.2014). Comparând 
datele puse la dispoziţie,Se constată că 
de la data de 25.05.2014 până la data de 
11.08.2014 au fost efectuate radieri 
pentru 5 (cinci) acte de deces (toate 
efectuate în data de 11.08.2014). În 
perioada 11.08.2014-16.09.2014 au fost 
efectuate 4(patru) radieri în Registrul 
electoral, pentru care termenul legal de 
24 ore a fost respectat. 

4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  

159 VRANCEA 

Primăria 
comunei 

ANDREIAȘU DE 
JOS 

16.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

Ø Controlul nu a fost efectuat 1. Participare ședință BEJ 

160 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

BOLOTEȘTI 
17.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

Ø Controlul nu a fost efectuat 

1.Participarea la instruirea primarilor şi 
secretarilor unităţilor administrativ – 
teritoriale organizate la nivelul judeţelui 
Vrancea, de la Sala cinematografului 
Balada 

161 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
PALTIN 

17.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  

Ø Controlul nu a fost efectuat 

1.Participarea la instruirea primarilor şi 
secretarilor unităţilor administrativ – 
teritoriale organizate la nivelul judeţelui 
Vrancea, de la Sala cinematografului 
Balada 



CÎMPINEANCA 

162 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

VRÎNCIOAIA 
18.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate nu sunt toate 
operate în Registrul electoral și nu au 
fost efectuate în termen de 24 de ore de 
la data înregistrării decesului.                                                                               
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 1 alegătoreste înscris în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                      6. Avându-
se în vedere estimarea necesarului 
maxim de materiale utilizate la alegerile 
locale generale, Primăria nu dispune de 
numărul necesar de urne de vot fixe. 
7. În perioada 17.08.2014-18.09.2014 au 
fost efectuate radieri pentru 2 (două) 
cazuri de decese, pentru care nu erau 
întocmite acte de deces în Registrul de 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 



stare civilă-Acte de deces (toate 
efectuate în data de 17.09.2014) și 
pentru care termenul legal de 24 ore nu 
a fost respectat și 2 (două) cazuri de 
decese care nu erau deloc radiate din 
sistemul informatic. 

listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2.Punerea la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a Listei electorale 
permanente şi 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.  

163 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
PĂULEȘTI 

18.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt toate 
operate în Registrul electoral și au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 3 alegătorisunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un anunţ 
la avizierul Primăriei cu privire la 
posibilitatea consultării listelor electorale 
permanente de către alegători, cu 
respectarea dispoziţiilor Legii nr. 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 



677/2001 privind protecţia datelor cu 
caracter personal.                                                                                                                        
6. În perioada 17 august - 18 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 3 alegători, cu 
domiciuliul în comuna Păulești toate 
fiind radiate din Registrul electoral în 
termenul legal de 24 ore de persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral. 

art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  

164 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

TĂNĂSOAIA 
22.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt toate 
operate în Registrul electoral și au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 11 alegătorisunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                                                                                                 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 



6. În perioada 22 august - 22 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 1 alegător cu 
domiciuliul în comuna Tănăsoaia, fiind 
radiat din Registrul electoral în termenul 
legal de 24 ore de persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral. 

spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  

165 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

BOGHEȘTI 
22.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt toate 
operate în Registrul electoral dar nu au 
fost efectuate în termen de 24 de ore de 
la data înregistrării decesului.                                                                                 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 2 alegătorisunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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                                                                                                                     

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 



6. În perioada 22 august - 22 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 2 alegători cu 
domiciuliul în comuna Boghești, toate 
fiind radiate din Registrul electoral în 
termenul legal de 24 ore. În aceeași 
perioadă, mai precis în data de 
29.08.2014, au fost efectuate 3(trei) 
radieri în Registrul Electoral pentru 3 
alegători decedați în perioada 
anterioară: Actul de deces nr. 
15/17.07.2014, Actul de deces nr. 
16/06.08.2014 și Actul de deces nr. 
17/09.08.2014. Se constată că pentru 
acestea nu a fost respectat termenul 
legal de 24 ore. 

recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  

166 VRANCEA 
Primăria 
orașului 
PANCIU 

23.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral, dar nu au fost 
efectuate în termen de 24 de ore de la 
data înregistrării decesului.                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                    
3.Copiile listei electorale complementare 
de la alegerea primarului din data de 25 
mai 2014 ne-au fost puse la dispoziție; 
sunt păstrate în condiții corespunzătoare 
și sunt semnate                                        
3. Un număr de 35 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                                       
4.Exemplarele anterioare ale listelor 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea către AEP şi birourile 
electorale ale secţiilor de votare în 
termen de 24 de ore, a modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente 



electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5.Se pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi 
este prezent un 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.                                         
6.În perioada 25 mai – 02 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 14 alegători dintre 
care 11 acte ale alegătorilor cu domiciliul 
în oraşul Panciu şi 3 ale alegătorilor cu 
domiciliul în alt UAT şi comparând datele 
puse la dispoziţie acestea sunt radiate în 
Registrul electoral de către persoana 
desemnată prin Dispoziția primarului să 
opereze în Registrul electoral dar 
termenul legal al radierilor de 24 ore a 
fost respectat doar în 8(opt) din cele 11 
cazuri de deces                                                  
                                                                           

conform art. 26 alin. (11) din Legea nr. 
35/2008. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin Hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. Termen de realizare: 
permanent. 
 
Recomandări: 
1.Predarea spre topire a exemplarelor 
anterioare ale listelor electorale 
permanente în conformitate cu disp. 
Art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 



167 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
SURAIA 

23.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 18 alegători sunt înscrişi 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                 
4. În intervalul:  23 august - 23 
septembrie 2014 s-au înregistrat acte de 
deces pentru un număr de 5 alegători cu 
domiciliul în comuna Suraia, acestea fiind 
radiate în Registrul electoral de către 
persoana desemnată prin Dispoziția 
primarului să opereze în Registrul 
electoral, în termen de 24 ore de la data 
luării la conoștință a decesului.                                                                                            
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Nu se  pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi  nu este prezent un 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.                                                
7. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar                                                                                                                                                                                                    

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  



168 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
BILIEŞTI 

23.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt toate 
operate în Registrul electoral dar nu au 
fost efectuate în termen de 24 de ore de 
la data înregistrării decesului.                                                                                 
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 2 alegătorisunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                                       
4. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
5. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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                                                                                                                     
6. În perioada 22 august - 22 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 2 alegători cu 
domiciuliul în comuna Boghești, toate 
fiind radiate din Registrul electoral în 
termenul legal de 24 ore. În aceeași 
perioadă, mai precis în data de 
29.08.2014, au fost efectuate 3(trei) 
radieri în Registrul Electoral pentru 3 
alegători decedați în perioada 
anterioară: Actul de deces nr. 
15/17.07.2014, Actul de deces nr. 
16/06.08.2014 și Actul de deces nr. 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări: 
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  



17/09.08.2014. Se constată că pentru 
acestea nu a fost respectat termenul 
legal de 24 ore. 

169 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
SIHLEA 

24.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt toate 
operate în Registrul electoral dar nu au 
fost efectuate toate în termen de 24 de 
ore de la data înregistrării decesului.                                                                                                              
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                                                        
3. Un număr de 24 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                 
4. În intervalul:  24 august - 24 
septembrie 2014 s-au înregistrat acte de 
deces pentru un număr de 8 alegători cu 
domiciliul în comuna Sihlea, comparând 
Raportul-Listă de alegători cu drept de 
vot radiat-toate actele de deces au fost 
radiate din Registrul electoral, dar nu în 
termenul legal de 24 ore, deoarece 
comunicările între ofițerul de stare civilă 
și persoana desemnată să opereze nu au 

1. Actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot 
înscrise în Registrul electoral şi radierea 
acestora în cazurile prevăzute de disp. 
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la disp. art. 50 lit. (a2) din 
Lege. Termen de realizare: în 24 de ore 
de la data luării la cunoştinţă de către 
primar a cazurilor ce impun 
actualizarea sau radierea. 
2. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
3. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 



fost efectuate în termen.                                                                                                                       
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Nu se pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu este prezent un 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.                                                        
7. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, Primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe și de cabine de vot.                                                    

necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
4. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  



170 VRANCEA 
Primăria 
comunei 
OBREJIŢA 

24.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 4 alegători sunt înscriși în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                   
4. În intervalul 24 august - 24 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 2 alegători, dintre 
care unul cu domiciliul în comuna 
Obrejița și unul cu domiciliul în alt UAT, 
acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului                                                                                       
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6.Se  pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                                                           
7. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar .                                                                             

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 



171 VRANCEA 
Primăria 
comunei 

DUMBRĂVENI 
25.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la                     

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 6 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                                
4. În intervalul 26 august - 25 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 4 alegători, dintre 
care trei cu domiciliul în comuna 
Dumbrăveni și unul cu domiciliul în alt 
UAT, acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului                                                                                                     
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6.Se  pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                            

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 



172 VRANCEA 
  

S.P.C.L.E.P. 
DUMBRĂVENI 

25.09.2014 

1. Obținerea de 
informații privind modul 
de efectuare a 
comunicărilor necesare 
actualizării Registrului 
Electoral și listelor 
electorale permanente;                                                                                                                       
2. Evidenţa cărţilor de 
alegător rămase 
nedistribuite;                                                                               
3. Analiza demersurilor 
efectuate pentru punerea 
în legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate;                                                                                                                                                           
4. Discuții privind erorile 
constatate în actele de 
identitate eliberate; 

1. Cărțile de alegător nu se mai tipăresc 
din 2012;                                          2. Nu 
mai există cărți de alegător rămase 
nedistribuite;                                                         
3. S-au realizat acțiuni cu camera mobilă;                                                                                          
4. Persoanele înscrise în listele electorale 
permanente fără mențiunea seriei și 
numărului actului de identitate sunt 
cetățeni plecați din țară;                                                                                             
5. S-au trimis către secțiile de poliție 
invitații pentru persoanele ale căror acte 
de identitate au valabilitatea expirată                                                                                        

  

173 VRANCEA 

  
Primăria 
comunei 

TÎMBOEȘTI 

25.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 18 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                            
4. În intervalul 25 august - 24 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 4 alegători cu 
domiciliul în comuna Tîmboești, acestea 
fiind radiate în Registrul electoral de 
către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 



de la data luării la conoștință a decesului                                                                                          
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Se  pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                                                        
7. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar .                                     
8. Avându-se în vedere estimarea 
necesarului maxim de materiale utilizate 
la alegerile locale generale, primăria nu 
dispune de numărul necesar de urne de 
vot fixe.                                                                           

agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 

174 VRANCEA 

  
Primăria 
comunei 

PLOSCUȚENI 

29.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 3 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                             
4. În intervalul 25 august - 29 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 3 alegători cu 
domiciliul în comuna Ploscuțeni, acestea 
fiind radiate în Registrul electoral de 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 



către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului                                                                                          
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Nu se  pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi  nu este prezent un 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.                                                        
7. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar .                                                                                                            

Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  

175 VRANCEA 

  
Primăria 
comunei 
PUFEȘTI 

29.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                             
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3. Un număr de 7 alegători sunt înscriși 
în Lista electorală permanentă fără serie 
şi număr act de identitate.                                                             
4. În intervalul 29 august - 29 septembrie 
2014 s-au înregistrat acte de deces 
pentru un număr de 4 alegători cu 
domiciliul în comuna Pufești acestea 
fiind radiate în Registrul electoral de 
către persoana desemnată prin 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 



Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului                                                                                          
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Se  pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                                                       
7. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar .                                                                                                             

Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 

176 VRANCEA 

  
Primăria 
comunei 
GOLEȘTI 

30.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                                           
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 2 alegători sunt înscrişi în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                                                                 
4. În intervalul:  30 august - 30 
septembrie 2014s-au înregistrat acte de 
deces pentru un număr de 5 alegători, cu 
domiciliul în comuna Golești,  acestea 
fiind radiate în Registrul electoral de 
către persoana desemnată prin 
Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 



de la data luării la conoștință a decesului.                                                                                            
5. Exemplarele anterioare ale listelor 
electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6. Se  pune la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare Lista electorală permanentă şi  
este prezent un 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.                                                                                       
6. Lista electorală complementară este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar                                                                                

agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 

177 VRANCEA 

  
Primăria 
comunei 

SLOBOZIA 
BRADULUI 

30.09.2014 

  
Conform obiectivelor 

prevăzute la controlul din 
data de 01.09.2014 la 

Primăria comunei  
CÎMPINEANCA 

1. Decesele înregistrate sunt operate în 
Registrul electoral și au fost efectuate în 
termen de 24 de ore de la data 
înregistrării decesului.                                                                                                    
2. Lista electorală permanentă este 
păstrată în condiții corespunzătoare și 
este semnată de primar si secretar.                                      
3 Un număr de 45 alegător este înscris în 
Lista electorală permanentă fără serie şi 
număr act de identitate.                            
4. În intervalul: 30 august - 30 
septembrie 2014 s-au înregistrat acte de 
deces pentru un număr de 2 alegători, cu 
domiciliul în comuna Slobozia Bradului,, 
acestea fiind radiate în Registrul 
electoral de către persoana desemnată 
prin Dispoziția primarului să opereze în 
Registrul electoral, în termen de 24 ore 
de la data luării la conoștință a decesului.                                                                                             
5. Exemplarele anterioare ale listelor 

1. Comunicarea tuturor modificărilor 
intervenite după predarea copiilor de 
pe listele electorale permanente către 
Birourile secțiilor de votare se 
efectuează în termen de 24 ore, atât 
către A.E.P cât și către Birourile 
electorale ale secțiilor de votare. 
2. Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică electorală 
necesare, organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare cu respectarea 
recomandărilor AEP prin hotărârile nr. 
4/2008 şi nr. 5/2014. 
3. Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 
Recomandări:  
1. Predarea spre topire prin intermediul 
agenţilor economici specializaţi a 
listelor electorale permanente conform 



electorale permanente nu au fost 
predate spre topire.                                          
6.Nu se  pune la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare Lista electorală 
permanentă şi nu  este prezent un 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.                                                                                

art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004. 
2. Punerea la dispoziţia alegătorilor 
spre consultare a Listei electorale 
permanente şi 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  

 


