
Filiala Vest 

Nr. 
Crt Judet UAT Data 

controlului Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 Timiş 
Primăria 
comunei 
Banloc 

01.10.2014 

●urmărirea modului de respectare de 
către autoritățile publice locale cu 
atribuții în domeniul electoral a 
deciziilor și a hotărârilor birourilor 
electorale, a instrucțiunilor și 
hotărârilor Autorității Electorale 
Permanente; 
 
 
 
 
 
●monitorizarea modului în care 
autoritățile administratiei publice 
locale îndeplinesc atribuțiile ce le revin 
potrivit actelor normative în materie 
electorală; 
 
 
 
 
 
●verificarea gradului de respectare a 
termenelor prevăzute în calendarul 
electoral; 
 
 
 
 
 

1 persoană decedată neradiată la 
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. 



●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; 
 
 
 
 
 
● modul de întocmire a listelor 
electorale permanente, listelor 
electorale complementare și a listelor 
electorale speciale; 
 
 
 
 
 
● 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; 
 
 
 
 
 
● obținerea de informații cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea și desfășurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
 
 
 
 
 
●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; 
 
 
 
 
 
●modul de păstrare şi gestionare a 
logisticii electorale folosite la 
consultările electorale anterioare și 
stadiul procurării logisticii electorale 
necesare pentru desfăşurarea 
alegerilor. 



2 Timiş 
Primăria 
comunei 
Giera 

01.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

NU S-AU CONSEMNAT NEREGULI NU A FOST CAZUL 

3      Timiş 
Primăria 
comunei 
Giulvăz 

01.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

NU S-AU CONSEMNAT NEREGULI NU A FOST CAZUL 

4      Timiş 

Primăria 
comunei  
 
 
 
 
 
Victor Vlad 
Delamarina 

02.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

NU S-AU CONSEMNAT NEREGULI NU A FOST CAZUL 



5 Timiş 
Primăria 
comunei 
Ştiuca 

02.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

NU S-AU CONSEMNAT NEREGULI NU A FOST CAZUL 

6 Hunedoara 
Primăria 
comunei 
Vălişoara 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Urnele fixe existente sunt 
insuficiente. 

Confecționarea a încă 2 urne fixe 
pentru alegerile locale din 2016 
conform prevederilor Hotărârii AEP 
nr. 4/2008 

7 Hunedoara 

Primăria 
comunei 
Luncoiu de 
Jos 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 



8 Hunedoara 

Primăria 
comunei 
Rapoltu 
Mare 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Din 2 persoane radiate, 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. 

9 Hunedoara 
Primăria 
comunei 
Balşa 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Urnele fixe existente sunt 
insuficiente. 

Confecționarea a încă 16 urne fixe 
pentru alegerile locale din 2016 
conform prevederilor Hotărârii AEP 
nr. 4/2008. 

10     Arad 
Primăria 
comunei 
Almaş 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Din 5 persoane decedate, 1 
persoană nu a fost radiată în 
termen  de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a motivului de radiere. 

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. 



11    Arad 
Primăria 
oraşului 
Sebiş 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

O persoana decedată în intervalul 
07.09-07.10.2014, radiată în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a motivului de radiere. 

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     Arad SPCLEP 
Sebiş 07.10.2014 

● informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
electorale permanente; 
 
 
 
 
 
● acordare de îndrumare pentru 
aplicarea legislaţiei electorale; 
 
 
 
 
 
● respectarea hotărârilor și 
instrucțiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorala Permanentă; 
 
 
 
 
 
●informare privind problemele de 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 



natură tehnică și organizatorică 
întâmpinate în pregătirea și 
desfășurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

13     Timiş 
Primăria 
comunei 
Variaş 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului au 
fost radiate din Registrul electoral, 
de către persoanele autorizate, 6 
persoane decedate în termen de 24 
de ore de la luarea la cunoștință a 
motivelor de radiere  

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      Timiş 
Primăria 
comunei 
Saravale 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului a 
fost radiată 1 persoană decedată 
din Registrul electoral, de către 
persoanele autorizate, în termen 
de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivelor de radiere; -
l.e.c., actualizată în 2014, nu s-a 
găsit și nici dovada primirii acesteia 
de la Serviciul pentru Imigrări 
Timiș;  

ridicarea în termen de 5 zile de la 
data controlului a listelor 
electorale complementare și 
comunicarea dovezii de primire a 
acestora; s-a recomandat ca 
radierile în Registrul eectoral să se 
efectueze cu respectarea 
termenului prevăzut în art. 23 alin. 
(2) din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  

15 Timiș 
Primăria 
comunei 
Brestovăţ 

09.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului la 
sediul primăriei nu au fost 
înregistrate decese în actele de 
stare civilă sau comunicări privind 
decesul persoanelor cu domiciliul în 
comuna Brestovăț, decedate în alte 
unități administrativ-teritoriale 

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. 



16 Timiș 
Primăria 
comunei 
Bucovăţ 

09.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului au 
fost radiate din Registrul electoral, 
de către persoana autorizată, în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștință a motivelor de radiere, 
3 persoane decedate.   

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 Caraş-
Severin 

Primaria 
comunei 
Ciclova 
Română 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

1 decedat  în comună, dar cu 
domiciliul in altă localitate, nu a 
fost operat in termenul de 24 de la 
data luarii la cunostiinta. Nu există 
urne mobile.Nu s-au găsit listele 
electorale complementare, pe anul 
2014. 

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 de urne 
de vot mobile, noi, conform 
prevederilor Hotărârii nr.4/2008 a 
Autorității Electorale 
Permanente.Transmiterea pe fax, 
în termen de 7 zile a dovezii de 
ridicare a l.e.c. pe anul 2014.  



18 Caraş-
Severin 

 Primaria 
comunei 
 
 
 
 
 
Vărădia 

07.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

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. 

19    Caraş-    
Severin 

Primăria 
comunei 
Cornea 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

2 persoane nu a fost radiată în 
termen  de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a motivului de radiere. 

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 Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Mehadica 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

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. 

21 Arad 
Primăria 
comunei 
Vladimirescu 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Din 12 persoane decedate,  2 
persoane nu au fost radiată în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a motivului de radiere. 

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 Arad SPCLEP 
Vladimirescu 08.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 07.10.2014 la 
SPCLEP Sebiş. 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 



23 Arad 
Primăria 
comunei 
Vinga 

08.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Din 7 persoane decedate, 5 
persoane nu au fost radiate în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a motivului de radiere. 

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. 

24 Arad SPCLEP 
Vinga 08.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 07.10.2014 la 
Primăria SPCLEP Sebiş. 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 

25 Arad 
Primăria 
comunei 
Gurahonţ 

14.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute la Sinaia. 

Reprogramare control. 



26 Arad 
Primăria 
comunei 
Vîrfurile 

14.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute la Sinaia. 

Reprogramare control. 

27 Arad  SPCLEP 
Vîrfurile 14.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 07.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute la Sinaia. 

Reprogramare control. 



28 Arad 
Primăria 
comunei 
Hălmagiu 

15.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute la Sinaia. 

Reprogramare control. 

29 Arad 
Primăria 
comunei 
Hălmăgel 

15.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-a putut efectua controlul 
datorită instruirii avute la Sinaia. 

Reprogramare control. 



30 Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Dalboşeţ 

09.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

1 persoană decedată neradiată la 
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. 

31 Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Şopotu Nou 

09.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu exista cabine de vot si urne 
mobile. 

Confecționarea a 12 cabine de vot 
și a 6 urne de vot mobile conform 
prevederilor Hotărârii AEP nr. 
4/2008. 

32 Hunedoara 
Primăria 
comunei 
Turdaş 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Au fost indeplinite toate obiectivele 
de control 

Nu a fost cazul 



33 Hunedoara 

Primăria 
comunei 
Orăştioara 
de Sus 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În cazul satului Bucium, care are 
277 alegători și se află la o distanță 
de 2 km față de sediul secției de 
votare din satul reședință de 
comună, s-a constatat 
nerespectarea prevederilor art.18, 
alin.6), lit.c) din Legea nr.35/2008 

S-a recomandat respectarea pe 
viitor a prevderilorart.18, alin.6), 
lit.c) din Legea nr.35/2008 

34 Timiş 
  Primaria 
comunei    
Nădrag 

14.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 

35 Timiş 
Primaria 
comunei 
Criciova 

14.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 

36 Timiş 
Primăria 
comunei 
Biled 

15.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

 5 persoane decedate nu au fost 
radiate în termen de 24 de ore de 
la luarea la cunoștiință a motivului 
de radiere și nu s-a putut face 
dovada primirii listelor electorale 
complementare de la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș 

ridicarea în termen de 5 zile de la 
data controlului a listelor 
electorale complementare și 
comunicarea dovezii de primire a 
acestora; s-a recomandat ca 
radierile în Registrul eectoral să se 
efectueze cu respectarea 
termenului prevăzut în art. 23 alin. 
(2) din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  



37 Timiş 
Primăria 
comunei 
Şandra 

15.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Au fost îndeplinite toate obiectivele 
de control. 

NU A FOST CAZUL 

38 Arad 
Primăria 
comunei 
Ususău 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

o persoana decedată în intervalul 
21.09-21.10.2014,radiată în termen 
de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a decesului 

radierile să se efectuze în termen 
de 24 ore de la luarea la cunoștință 
a motivelor de radiere 

39       Arad 
Primăria 
comunei 
Bata 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

 o persoană decedată în intervalul 
21.09-21.10.2014,  a fost radiată în 
termen  de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a decesului 

radierile să se efectuze în termen 
de 24 ore de la luarea la cunoștință 
a motivelor de radiere 

40 Arad 
Primăria 
comunei 
Socodor 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

nicio persoană decedată în 
intervalul 22.09-22.10.2014 

radierile să se efectuze în termen 
de 24 ore de la luarea la cunoștință 
a motivelor de radiere 



41 Arad 
Primăria 
comunei 
Pilu 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

o persoană decedată în intervalul 
22.09-22.10.2014  a fost radiată în 
termen de 24 de ore de la luarea la 
cunoștiință a deceselor 

radierile să se efectuze în termen 
de 24 ore de la luarea la cunoștință 
a motivelor de radiere 

42 Arad 
Primăria 
comunei 
Petriş 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-au consemnat nereguli Nu a fost cazul 



43      Arad 
Primăria 
comunei 
Birchiş 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-au consemnat nereguli. respectarea art.23 alin2) din Legea 
35/2008  

44 Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Tîrnova 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-au consemnat nereguli respectarea art.23 alin2) din Legea 
35/2008  



45 Caraș- 
Severin 

SPCLEP 
Tîrnova 22.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 07.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Nu s-au consemnat nereguli Nu a fost cazul 

46 Caraș- 
Severin 

Primăria 
comunei 
Brebu 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

1 decedat  în comună, nu a fost 
operat in termenul de 24 de la data 
luarii la cunostiintă și nu s-a putut 
face dovada primirii listelor 
electorale complementare de la 
Biroul pentru Imigrări Caras-
Severin; 

radierile din Registrul electoral să 
se efectueze în termen de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință a 
motivului de radiere. 



47 Timiş 
Primăria 
comunei 
Pietroasa 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Participare B.E.J.TIMIŞ Reprogramare control. 

48 Timiș 
Primăria 
comunei 
Margina 

21.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Participare B.E.J.TIMIŞ Reprogramare control. 



49 Timiș 

Primăria 
comunei 
Becicherecu 
Mic 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

ridicarea în termen de 5 zile de la 
data controlului a listelor electorale 
complementare și comunicarea 
dovezii de primire a acestora; 
actualizarea dispozitiei primarului 
privind autorizarea peroanelor care 
să înregistreze și să actualizeze 
datele din Registrul electoral; s-a 
recomandat ca radierile în Reg. el. 
să se efectueze cu respectarea 
termenului prev. în art. 23 alin. (2) 
din Legea 35/2008.  

Se va aplica amendă 
contravențională persoanei 
autorizate de primar să opereze în 
Registrul electoral 

50 Timiș 
Primăria 
comunei 
Cenad 

22.10.2014 
Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

actualizarea dispozitiei primarului 
privind autorizarea peroanelor care 
să înregistreze și să actualizeze 
datele din Registrul electoral; s-a 
recomandat ca radierile în Reg. el. 
să se efectueze cu respectarea 
termenului prev. în art. 23 alin. (2) 
din Legea 35/2008.  

  



51 

Timiş 

Primăria 
comunei 
Belinţ 09.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului au 
fost radiate din Registrul electoral, 
de către persoanele autorizate, fără 
respectarea termenului de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință a 
motivelor de radiere, 4 persoane 
decedate; -l.e.c., actualizată în 
2014, nu s-a găsit și nici dovada 
primirii acesteia de la Serviciul 
pentru Imigrări Timiș;  

ridicarea în termen de 5 zile de la 
data controlului a listelor 
electorale complementare și 
comunicarea dovezii de primire a 
acestora; s-a recomandat ca 
radierile în Registrul eectoral să se 
efectueze cu respectarea 
termenului prevăzut în art. 23 alin. 
(2) din Legea 35/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

52 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Caraşova 07.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului au 
fost radiate din Registrul electoral, 
de către persoanele autorizate, fără 
respectarea termenului de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință a 
motivelor de radiere, 5 persoane 
decedate. 

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 

Caraş-
Severin 

Primăria 
comunei 
Copăcele 08.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

În perioada supusă controlului au 
fost radiate din Registrul electoral, 
de către persoanele autorizate, fără 
respectarea termenului de 24 de 
ore de la luarea la cunoștință a 
motivelor de radiere, 2 persoane 
decedate. 

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 

Caraş-
Severin 

Primăria 
oraşului 
Oţelu Roşu 09.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 01.10.2014 la 
Primăria comunei Banloc 

Din 9 persoane, 7 nu au fost radiate 
din Registrul electoral în termen; 
LEC s-a găsit într-un singur 
exemplar, fără p.v. de primire a 
acesteia; nu s-a găsit dispoziția de 
autorizate a unei persoane care 
operează în Registrul 
electoral;urnele speciale și urnele 
fixe existente sunt insuficiente. 

Radierile din Registrul electoral să 
se efectuaze în 24 de ore de la 
luarea la cunoștință a motivelor de 
radiere; transmiterea către AEP 
Filiala Vest a dovezii de primire a 
LEC și a dovezii de predare a unui 
ex. al LEC la judecătorie (dacă s-a 
predat) și a dispoziției de 
autorizare a uneia din persoanele 
care operează în Registrul 
electoral; confecționarea pentru 
alegerile locale din 2016 a încă 12 
urne fixe și pentru alegerea 
Preșdintelui României din anul 
2014 a încă 2 urne speciale. 

55 Caraş-
Severin 

SPCLEP 
Oţelu Roşu 09.10.2014 

Conform obiectivelor prevăzute în 
controlul din data de 07.10.2014 la 
SPCLEP Sebiş Nu a fost cazul NU A FOST CAZUL 

 


