
Filiala Vest 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective       Motivele care 
au generat 
stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Felnac 

05.05.2015 ● autorizarea 
persoanelor 
care 
înregistrează și 
actualizează 
datele de 
identificare ale 
cetățenilor 
români cu drept 
de vot înscrise 
în Registrul 
electoral; 
● existenţa 
exemplarului 
original al listei 
electorale 
permanente, al 
listei electorale 
complementare 
și al listei 
electorale 
speciale; 
● dovada 
predării unui 
exemplar al 
listelor 
electorale 
speciale (dacă 
este cazul) la 
judecătoria 
arondată; 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 



● modul de 
întocmire a 
listelor 
electorale 
permanente, 
listelor 
electorale 
complementare 
și a listelor 
electorale 
speciale; 
● actualizarea 
listelor 
electorale 
complementare, 
în baza 
comunicărilor 
primite; 
● actualizarea 
datelor de 
identificare a 
cetățenilor 
români cu drept 
de vot înscrise 
în Registrul 
electoral sau 
radierea 
acestora din 
Registrul 
electoral la 
termenul 
prevăzut de 
lege; 
● semnarea 
listelor 
electorale 
permanente, a 
listelor 



electorale 
complementare 
și a listelor 
electorale 
speciale de 
către 
persoanele 
abilitate; 
● modul de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând 
listele 
electorale; 
● respectarea 
de către primar 
a obligației de a 
pune la 
dispoziția 
alegătorilor spre 
consultare 
listele electorale 
permanente; 
● modul de 
soluționare a 
întâmpinărilor 
privind 
omisiunile, 
înscrierile 
greșite sau 
erorile din 
listele electorale 
permanente; 
● respectarea 
protecției 
datelor cu 
caracter 
personal 



cuprinse în 
listele 
electorale; 
● acordare de 
îndrumare 
electorală 
privind 
modalitatea de 
predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente, 
conform art. 70, 
alin. 5) din 
Legea nr. 
370/2004, 
pentru alegerea 
Preşedintelui 
României, 
republicată în 
anul 2011; 
● respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
adoptate de 
Autoritatea 
Electorală 
Permanentă; 
● respectarea 
criteriilor de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare, de 
arondare a 
alegătorilor la 
secțiile de 
votare și a altor 
elemente 



cuprinse în 
modalitatea de 
delimitare, 
conform 
prevederilor 
legislației 
electorale; 
● obținerea de 
informații cu 
privire la 
principalele 
probleme 
întâmpinate în 
organizarea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
● existența 
materialelor de 
logistică 
electorală 
utilizate în 
procesele 
electorale 
anterioare; 
● realizarea din 
timp a dotărilor 
specifice 
secțiilor de 
votare; 
● modul de 
confecționare a 
materialelor de 
logistică 
electorală și 
asigurarea 
integrităţii 



acestora. 

2 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Iratoșu 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 



completările ulterioare. 

3 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Bogda 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

4 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Mașloc 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

5 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei Olari 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Zarand 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 



7 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Brebu 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

confecționarea a 6 urne fixe, 
pentru consultările 
electorale viitoare, conform 
dimensiunilor și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 

8 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Zorlențu Mare 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

9 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Bunila 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Două persoane nu au fost 
radiate în termen.                                                                                                                                                                                                           
Materiale de Materiale de 
logistică electorală 
insuficiente.    

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Confecționarea a încă 6 urne 
de vot fixe pentru alegerea 
autorităților administrației 
publice locale, din anul 2016, 
conform prevederilor 
Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente 



nr.4/2008 privind condițiile 
pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secțiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului. 

10 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Ghelari 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen. Nu s-au 
respectat prevederile art. 
18 alin. 6) din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului, cu modificările și 
completările ulterioare, 
pentru satul Ghelari. 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Respectarea prevederilor 
art. 18 alin. 6) din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului, cu modificările și 
completările ulterioare, 
pentru satul Ghelari. 

11 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Lelese 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat O persoană nu a fost 
radiată în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.  

12 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei Jamu 
Mare 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 8 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 



comunei Felnac cu modificările şi 
completările ulterioare.  

13 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Moravița 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare.  

14 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
orasului 
Curtici 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

15 Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP Curtici 07.05.2015 ● informare 
privind sprijinul 
acordat 
primarilor în 
actualizarea 
listelor 
electorale 
permanente; 
● acordare de 
îndrumare 
pentru aplicarea 
legislaţiei 
electorale; 
● respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
adoptate de 
Autoritatea 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



Electorala 
Permanentă; 
●informare 
privind 
problemele de 
natură tehnică 
și organizatorică 
întâmpinate în 
pregătirea și 
desfășurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare. 

16 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Macea 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

17 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Bătrâna 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

 Confecționarea a încă 3 urne 
de vot fixe pentru alegerea 
autorităților administrației 
publice locale din anul 2016, 
conform prevederilor 
Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente 
nr.4/2008; 

18 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Vețel 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



19 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
orașului Făget 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

20 Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP Făget 07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

21 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
orașului Recaș 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

22 Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP Recaș 07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

23 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Șimand 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



Primăria 
comunei Felnac 

24 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Apateu 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

25 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Ciclova 
Română 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat  lista electorală 
complementară actualizată 
în anul 2015 și procesul-
verbal de primire a acesteia 
de la Biroul pentru Imigrări 
Caraș-Severin nu s-au găsit; 

transmiterea către 
Autoritatea Electorală 
Permanentă – Filiala Vest, în 
termen de 3 zile lucrătoare 
de la data controlului, a 
copiei procesului-verbal de 
primire a listei electorale 
complementare actualizată 
în anul 2015, de la Biroul 
pentru Imigrări Caraș-
Severin. 

26 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Forotic 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat  lista electorală 
complementară nu a fost 
semnată de către primarul 
comunei. 

semnarea listei electorale 
complementare de către 
primarul comunei. 

27 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Beriu 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



28 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Martinești 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

29 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Banloc 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

30 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Giera 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

31 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
orașului Sebiș 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

32 Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP Sebiș 13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



SPCLEP Curtici 

33 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Almaș 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

34 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Dognecea 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

35 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Doclin 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

36 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Cîrjiți 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

37 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Lunca Cernii 
de Jos 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Neefectuat     



data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

electorală şi 
control. 

38 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei  
Toplița 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

39 Filiala 
Vest 

Timiş Primaria 
comunei Birda 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

40 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Tormac 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

41 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Dezna 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

42 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 

Perioadă 
îndelungată de la 

Neefectuat     



Moneasa prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

43 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
municipiului 
Caransebeș 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

44 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP 
Caransebes 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

45 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Copacele  

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

46 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Bănița 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



47 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
municipiului 
Petroșani 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

48 Filiala 
Vest 

Hunedoara SPCLEP 
Petroșani  

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

49 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Pădureni 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

50 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
municipiului 
Timișoara 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

51 Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP 
Timișoara 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



52 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei Bata 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

53 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Ususău 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

54 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Goruia 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

55 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Ticvaniu Mare 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat persoanele desemnate sa 
opereze in registrul 
electoral se gasesc in 
concediu de odihnă pe o 
perioadă îndelungată. 

având în vedere faptul că 
cele două persoane 
autorizate sunt în concediu 
de odihnă pe o perioadă 
îndelungată, urmează ca 
domnul primar să 
desemneze, prin dispoziție, o 
persoană care să opereze în 
Registrul electoral. 

56 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Cerbăl 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 

Efectuat una din cele 2 persoane 
desemnate şi a încetat 
raportul de serviciu 

domnul primar să 
desemneze prin dispoziție, o 
nouă persoană care să 



controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

îndrumare 
electorală şi 
control. 

opereze în Registrul 
electoral. 

57 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Peștișu Mic 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

58 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
orașului 
Jimbolia 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

59 Filiala 
Vest 

Timiş SPCLEP 
Jimbolia 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

60 Filiala 
Vest 

Timiş Primaria 
comunei 
Lenauheim 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

Confecționarea a încă 4 
cabine de vot pentru 
alegerea autorităților 
administrației publice locale 
din anul 2016, conform 
prevederilor Hotărârii 
Autorității Electorale 
Permanente nr.4/2008; 
Radierile din Registrul 



electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

61 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Șicula 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

62 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Buteni 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

63 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Vărădia 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

64 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei Vrani 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

electorală şi 
control. 

65 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Rîu 
de Mori 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

66 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Sarmisegetuza 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

67 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Peciu Nou 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat 4 persoane radiate fără 
respectarea termenului de 
radiere. Materiale de 
logistică electorală 
insuficiente. 

confecționarea, până la 
primele consultări 
electorale, a 4 cabine de vot 
la dimensiunile și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008; Radierile din 
Registrul electoral să se 
efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului de 
radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 2) 
din Legea nr.35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 



68 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Foeni 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

69 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Păuliș 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

70 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Ghioroc 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

71 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Mehadia 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

72 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
orasului Baile 
Herculane 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 



controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

îndrumare 
electorală şi 
control. 

73 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP  Baile 
Herculane 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

74 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primaria 
orasului Hateg 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 17 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

75 Filiala 
Vest 

Hunedoara SPCLEP Hateg 21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

76 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primaria 
comunei Pui 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

77 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei Bîrna 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 

Perioadă 
îndelungată de la 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

confecționarea, până la 
primele consultări 



prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

electorale, a 3 urne de vot 
fixe la dimensiunile și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008. 

78 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Fârdea 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

confecționarea, până la 
primele consultări 
electorale, a 12 urne de vot 
fixe, la dimensiunile și din 
materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008. Înlocuirea 
materialeului textil de la 
cabinele de vot, cu unul ce 
corespunde prevederilor 
Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008. Radierile din 
Registrul electoral să se 
efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului de 
radiere, conform 
prevederilor art.23 alin 2) 
din Legea nr.35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

79 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
orasului 
Nadlac 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 



80 Filiala 
Vest 

Arad SPCLEP 
Nadlac 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

81 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
comunei 
Şeitin 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

82 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Bucosnița 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

83 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP  
Bucosnița 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

84 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
orasului Otelu 
Rosu 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



comunei Felnac 

85 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP  Otelu 
Rosu 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

86 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Hărău 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

87 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Certeju de Sus 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat există o singură persoană 
autorizată să efectueze 
operaţiuni în S.I.R.E. 

desemnarea, prin dispoziție 
a primarului, a 2 persoane 
care să opereze în S.I.R.E.      

88 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei Beba 
Veche 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

89 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Șandra 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Neefectuat     



data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

electorală şi 
control. 

90 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
comunei Șiria 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

91 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
comunei 
Covasânț 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 3 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

92 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Bozovici 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

93 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

SPCLEP  
Bozovici 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
07.05.2015 la 
SPCLEP Curtici 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



94 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Eftimie Murgu 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

95 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei Balșa 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

Confecționarea unui număr 
de 8 urne de vot fixe, în 
completarea celor existente, 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale 
din anul 2016, conform 
prevederilor Hotărârii 
Autorității Electorale 
Permanente nr.4/2008, 
privind condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secțiilor de votare 
pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului; 

96 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Rapoltu Mare 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

97 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Știuca 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 



completările ulterioare. 

98 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Coșteiu 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

99 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
comunei 
Secusigiu 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform prevederilor art.23 
alin 2) din Legea nr.35/2008 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

100 Filiala 
Vest 

Arad Primaria 
comunei 
Zădăreni 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat la data controlului nu a fost 
găsită lista electorală 
complementară actualizată 
în 2015 şi nici procesul 
verbal de primire de la 
Serviciul pentru Imigrări al 
judeţului Arad; 

căutarea listei electorale 
complementare actualizată 
în anul 2015 și transmiterea 
dovezii (procesului-verbal) 
de primire a acesteia de la 
Serviciul pentru Imigrări 
Arad, către Autoritatea 
Electorală Permanentă – 
Biroul Județean Arad, prin 
fax, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data 
controlului 

101 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Cărbunari 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     



Primăria 
comunei Felnac 

102 Filiala 
Vest 

Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Sasca 
Montană 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Neefectuat     

103 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Orăștioara de 
Sus 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat nerespectarea prevederilor 
art. 18, alin. 6), lit.c) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei    
Deputaților și a Senatului, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
satul Bucium aflându-se la o 
distanță de 2 Km față de 
sediul secției de votare din 
satul reședință de comună. 

 radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei    
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
 respectarea pe viitor a 
prevederilor art. 18, alin. 6), 
lit.c) din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei    
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  

104 Filiala 
Vest 

Hunedoara Primăria 
comunei 
Turdaș 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

105 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 

Perioadă 
îndelungată de la 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

confecționarea unei cabine 
de vot pentru secția de 



Sânpetru 
Mare 

prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

votare unde există doar 
două cabine de vot din satul 
Sânpetru Mare. Radierile din 
Registrul electoral să se 
efectueze în termen de 24 
de ore de la luarea la 
cunoștință a motivului de 
radiere, conform Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei    Deputaților și a 
Senatului, cu modificările și 
completările ulterioare. 

106 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Saravale 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei    
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

107 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Giulvăz 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat materiale de logistică 
electorală insuficiente. 

confecționarea, până la 
primele consultări 
electorale, din materialele și 
la dimensiunile    prevăzute 
în cuprinsul Hotărârii 
Autorității Electorale 
Permanente nr. 4/2008, a 
unui număr de 12 urne de 
vot fixe; 
Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 



alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

108 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei Iecea 
Mare 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

NU A FOST CAZUL 

109 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Topolovăţu 
Mare 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

110 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Birchiş 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

111 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Şiştarovăţ 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen. 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 



data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

electorală şi 
control. 

motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

112 Filiala 
Vest 

Arad Primăria 
comunei 
Semlac 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

113 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Dudeştii Vechi 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 4 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen. Materiale de 
logistică electorală 
insuficiente. 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările. 
Confecţionarea materialelor 
de logistică electorală 
necesare pentru organizarea 
consultărilor electorale 
(cabine de vot, urne fixe și 
urne mobile), la dimensiunile 
și din materialele prevăzute 
în Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008. 



114 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Belinţ 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat Din 2 persoane radiate, 1 
persoană nu a fost radiată 
în termen.  

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările.  

115 Filiala 
Vest 

Timiş Primăria 
comunei 
Cenad 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 la 
Primăria 
comunei Felnac 

Perioadă 
îndelungată de la 
ultima acţiune de 
îndrumare 
electorală şi 
control. 

Efectuat NU S-AU CONSEMNAT 
NEREGULI 

Radierile din Registrul 
electoral să se efectueze în 
termen de 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a 
motivului de radiere, 
conform art. 23 alin. 2) din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, cu 
modificările și completările.  

 


