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Biroul Județean Brăila     
 

Nr. 
crt. Judeţul Instituţia controlată Obiectivele activităţii de îndrumare 

şi control electoral  Constatări Măsuri dispuse 

1.  Brăila Primăria comunei 
Gemenele 

 
Data controlului: 

programat 
25.08.2014 

Efectuat 
25.08.2014 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
19.03.2010 

 
 

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

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

 După tipărirea listei 
electorale 
permanente pentru 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai –22 
august 2014, s-a 
inregistrat un singur 
deces, acesta fiind 
radiat 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.  

 La nivelul primăriei nu 
există Liste electorale 
complementare. 

 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. 

  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. 

 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.  

    Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 

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

  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. 

  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 

 Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale permanente 
nu au fost predate spre 
topire, conform disp. art. 
70 alin. (5) din Legea nr. 
370/2004 cu modificările 
şi completările 
ulterioare; 

 

 

pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act 
de identitate și fără mențiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu; 

2.  Brăila Primăria comunei   conform obiectivelor de la pct.  Lista electorală  Actualizarea datelor de 
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Rîmnicelu 
 

Data controlului: 
programat 
25.08.2014 

Efectuat 
25.08.2014 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
28.05.2009 

 
MĂSURI DISPUSE: 
 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. 

 

1. permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar.                                        

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

 După tipărirea listei 
electorale 
permanente pentru 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai –22 
august 2014, s-au 
înregistrat un număr 
de 7(șapte) acte de 
deces, 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 

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. 

  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. 

  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.  

  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

 Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate și fără mențiuni complete 
privind adresa de domiciliu; 
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decesului.  

  La nivelul 
primăriei nu 
există Liste 
electorale 
complementare. 

  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. 

  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 

  Exemplarele 
anterioare ale listelor 
electorale 
permanente nu au 
fost predate spe 
topire. 
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3.  Brăila Primăria comunei 
Traian 

Data controlului: 
programat 
26.08.2014 

efectuat 
26.08.2014 

 
 

 conform obiectivelor de la pct. 
1. 

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar.                                        

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

 După tipărirea listei 
electorale 
permanente pentru 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai –22 
august 2014, s-au 
înregistrat un număr 
de patru 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 

 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. 

  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. 

  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.  

  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

 Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
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conoștință a 
decesului.  

 La nivelul primăriei nu 
există Liste electorale 
complementare. 

  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. 

  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 

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

         

identitate și fără mențiuni complete 
privind adresa de domiciliu; 
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4.  Brăila Primăria comunei 
Siliștea 

Data controlului: 
programat 
26.08.2014 

efectuat 
26.08.2014 

 
 

 
 

 
 

 conform obiectivelor de la pct. 
1. 

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar.                                        

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

  După tipărirea listei 
electorale 
permanente pentru 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai –22 
august 2014, s-au 
înregistrat un număr 
de patru acte de 
deces. Acestea 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 

 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. 

  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. 

  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.  

  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

 Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act de 
identitate și fără mențiuni complete 
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decesului. 

  La nivelul primăriei 
nu există Liste 
electorale 
complementare. 

  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. 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 

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

 

privind adresa de domiciliu; 
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5.  Brăila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei  
UNIREA 

Data controlului: 
programat 
27.08.2014 

Efectuat 
27.08.2014 

 

 conform obiectivelor de la pct. 
1.  

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul 
comunei fiind 
semnată de 
primar și secretar.                                        

 Lista electorală 
permanentă  
conține 11 
alegători fără 
serie şi număr act 
de identitate. 

  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 două 
acte de deces, 
unul fiind radiate 
în Registrul 

 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.   

  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. 

  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, 
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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, iar 
celalalt fiind 
operat în 48 ore. 

  La nivelul 
primăriei nu 
există Liste 
electorale 
complementare. 

 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. 

  Lista electorală 
permanentă este 

conform disp. art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

  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.  

  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. Â 

 Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de identitate 
și fără mențiuni complete 
privind adresa de domiciliu; 
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pusă la dispoziția 
alegătorilor spre 
consultare 
conform 
dispozițiilor art. 
26 alin (6) din 
Legea 35/2008 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

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

6.  Brăila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria comunei  
Cazasu 

Data controlului: 
programat 
27.08.2014 

Efectuat 
27.08.2014 

 
 

 conform obiectivelor de la pct. 
1. 

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul 
comunei fiind 
semnată de 
primar și secretar.                                        

 Lista electorală 
permanentă nu 
conține alegători 
fără serie şi 
număr act de 
identitate. 

  După tipărirea 
listei electorale 
permanente 
pentru alegerea 

  Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare a 
Listelor electorale permanente 
către agenții economici 
specializați conform 
dispozițiilor art. 70 alin (5) din 
Legea 70/2004. 

 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. 

 Comunicarea către Autoritatea 
Electorală Permanentă şi către 
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membrilor din 
România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai 
–22 august 2014, 
s-au înregistrat un 
număr de trei 
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.  

  La nivelul 
primăriei există 
Liste electorale 
complementare, 
păstrate într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul 
comunei fiind 
semnată de 
primar și secretar.  

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. 

 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.  

 Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente. 
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 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. 

  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 

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

7.  Brăila Primăria comunei  
Cireșu 

Data controlului: 
programat 

 conform obiectivelor de la pct. 
1. 

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 

 Predarea spre topire a 
exemplarelor anterioare a 
Listelor electorale permanente 
către agenții economici 
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28.08.2014 
Efectuat 

28.08.2014 
 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

08.04.2010 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

 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. 

 

detașabile de 
secretarul 
comunei fiind 
semnată de 
primar și secretar.                                        

 Lista electorală 
permanentă  
conține  un singur 
alegător fără serie 
şi număr act de 
identitate. 

  După tipărirea 
listei electorale 
permanente 
pentru alegerea 
membrilor din 
România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai 
–27 august 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 

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.   

 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. 

  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. 

 Asigurarea din timp a tuturor 
materialelor de logistică 
electorală necesare, 
organizarea şi amenajarea 
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ore de la data 
luării la 
conoștință a 
decesului; 

  La nivelul 
primăriei nu 
există Liste 
electorale 
complementare. 

  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. 

 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 

  Exemplarele 

secţiilor de votare cu 
respectarea recomandărilor 
AEP prin Hotărârile nr. 4/2008 
şi nr. 5/2014.  

 Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente..  

 Depunerea diligențelor 
necesare pentru intrarea în 
legalitate a alegătorilor fără 
serie și număr act de identitate 
și fără mențiuni complete 
privind adresa de domiciliu; 
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anterioare ale 
listelor electorale 
permanente nu 
au fost predate 
spe topire. 

 

8.  Brăila Primăria  comunei  
Roșiori 

Data controlului: 
programat 
28.08.2014 

Efectuat 
28.08.2014 

 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.05.2010 
 

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) din Legea nr. 
35/2008 cu 

 conform obiectivelor de la pct. 
1. 

 Lista electorală 
permanentă este 
păstrată într-un 
registru cu file 
detașabile de 
secretarul comunei 
fiind semnată de 
primar și secretar.                                        

 Lista electorală 
permanentă  conține 
trei alegători fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

  După tipărirea listei 
electorale 
permanente pentru 
alegerea membrilor 
din România în 
Parlamentul 
European în 
intervalul: 25 mai –27 
august 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 

 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.   

 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. 

  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 
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modificările şi 
completările 
ulterioare, 
raportat la disp. 
art. 50 lit. (a2) 
din Lege. 
 

 

prin Dispoziția 
primarului- secretar 
să opereze în 
Registrul electoral în 
termen de 24 ore de 
la data luării la 
conoștință a 
decesului,  

 La nivelul primăriei nu 
există Liste electorale 
complementare. 

 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. 

  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 

  Exemplarele 
anterioare ale listelor 

şi completările ulterioare. 

  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.  

  Respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor Autorităţii 
Electorale Permanente.  

  Depunerea diligențelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
alegătorilor fără serie și număr act 
de identitate și fără mențiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu; 
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electorale 
permanente nu au 
fost predate spe 
topire. 

      


