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Filiala VEST  
  
 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Hunedoara Primăria comunei  
Băniţa 
 
 
DATA  
CONTROLULUI 
          17/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
08/10/2013 
 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul contro) 
                -  

●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; 
●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 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 
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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; 
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●realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
●modul de confecționare a 
materialelor de logistică electorală și 
asigurarea integrităţii acestora. 

2. Hunedoara Primăria comunei  
Baru 
 
DATA  
CONTROLULUI 
          17/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
          08/10/2013 
 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 
                - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

 Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

3. Hunedoara       Primăria comunei    
              Topliţa 
 
             DATA  
CONTROLULUI 
            18/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
25/09/2012 
                  -  
 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

4.   Hunedoara      Primăria comunei    
       Teliucu Inferior 
 
             DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- nu a existat dispoziţia primarului 
privind persoanele desemnate să 
opereze în Registrul Electoral; 
 

-remedierea celor 
constatate în termen de 3 
zile; 
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CONTROLULUI 
            18/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
16/10/2013 
                 - 

. 

5.        Arad     Primăria comunei 
              Livada 
 
            DATA  
CONTROLULUI 
          19/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
16/05/2012 
- comunicarea 
persoanei radiate din 
listele electorale 
permanente existente la 
primărie, care a fost 
omisă să fie comunicată 
judecătoriei arondate. 
-comunicarea 
modificărilor operate în 
listele electorale 
permanente existente la 
primărie către 
judecătorie să se 
efectueze lunar, până în 
data de 05 ale lunii 
între perioade 
electorale, iar în 
perioada electorală 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 
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imediat ce intervine o 
modificare. 

6. Arad    Primăria comunei 
         Zimandu Nou 
 
            DATA  
CONTROLULUI 
          19/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
18/09/2012 
- afişarea unui anunț 
privind punerea la 
dispoziţia alegătorilor, 
spre consultare, a 
listelor electorale. 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 
 

Nu a fost cazul. 

7.     Arad Primăria comunei 
Fîntînele 
 
DATA  
CONTROLULUI 
 24/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
18/10/2012 
                  - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 
 

Nu a fost cazul. 

8. Arad   Primăria comunei 
Frumuşeni 
 
DATA  
CONTROLULUI 
 24/06/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
16/10/2012 
   - 
 

9. Hunedoara     Primăria comunei 
            Veţel 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         25/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
07/03/2012 
- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

10. Hunedoara       Primăria comunei 
Dobra 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         25/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
11/09/2012 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

11. Hunedoara Primăria comunei 
Bucureşci 
 
DATA  
    CONTROLULUI  
 26/06/2014 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
03/05/2012 
- 

12. Hunedoara Primăria comunei 
Brănişca 
 
DATA  
    CONTROLULUI  
 26/06/2014 
 
DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 
07/03/2012 
-confecţionarea a încă 6 
urne fixe şi a 6 urne 
speciale. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu a fost cazul. 

  


