Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)

1.

2.

3.

Judeţul
Mureş

Mureş

Sibiu

Instituţia
Obiective
Primăria oraşului - verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale
permanente;
Sîngeorgiu de
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
Pădure
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele
11.01.2011
abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente de către persoanele
Data precedentului abilitate;
control
- verificarea efectuării comunicării către judecătoria competentă teritorial cu
05.03.2008
privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente
existent la primărie;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor
Măsuri dispuse:
1.Emiterea unei spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a
Dispoziţii
de întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele
Primar
pentru electorale permanente;
desemnarea
- verificarea respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de votare,
persoanei
conform prevederilor legislaţiei electorale (Legii nr. 370/2004, cu
abilitate
să modificările şi completările ulterioare)
opereze în listele - verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică
electorale
electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de
permanente
confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
2.
Predarea - respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
actualizărilor
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în
listelor electorale organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
permanente
la - îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor
Judecătoria
electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr.
Sighişoara
în 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare
termen de 15 zile - verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse la
de la primire.
precedentul control
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Vînători
11.01.2011
Data precedentului
control
PRIMUL
CONTROL
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Porumbacu de Jos
13.01.2011
Data precedentului
control
04.03.2009

Anexa nr. 7
Constatări
1. Modificările operate în
listele
electorale
permanente nu au fost
comunicate la Judecătoria
Sighişoara.
2. Nu au fost luate măsuri
pentru
popularizarea
punerii
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a listelor electorale.

Măsuri dispuse
1. S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.

Se constată realizarea
măsurilor
dispuse
la
precedentul control.

Nu au fost
deficienţe

constatate

1.Nu au fost comunicate
modificările operate în lista
electorală permanentă către
Judecătoria Avrig.
2. Al 2-lea exemplar al
listei
electorale
complementare nu a fost
predat Judecătoriei Avrig.

-

1. S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.

4.

Sibiu

Măsuri dispuse:
1.Emiterea unei
Dispoziţii
de
Primar
pentru
desemnarea
persoanei abilitate
să opereze în
listele electorale
permanente.
2.
Operarea
efectivă în listele
electorale
permanente prin
adăugarea
sau
radierea
alegătorilor,
în
funcţie
de
modificările
intervenite
la
evidenţa
persoanei.
3.Afişarea
unui
program
la
avizierul primăriei
pentru a se asigura
dreptul
alegătorilor de a
consulta
şi
verifica
listele
electorale.
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Arpaşu de Jos

Se constată REALIZAREA
măsurilor
dispuse
la
precedentul control.

13.01.2011
Data precedentului
control

Se constată realizarea
măsurilor
dispuse
la
precedentul control.

20.08.2009
Măsuri dispuse:
1.Emiterea unei
Dispoziţii
de
Primar
pentru
desemnarea
persoanei abilitate
să opereze în
listele electorale
permanente.
2.
păstrarea
corespunzătoare a

Nu au fost
deficienţe.

constatate

5.

Covasna

listelor electorale
permanente,
ştampilarea lor de
către
toate
instituţiile
implicate
şi
semnarea lor de
către
toate
persoanele
abilitate.
Primăria oraşului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Întorsura
Buzăului
18.01.2011
Data precedentului
control
13.02.2008

6.

Covasna

Măsuri dispuse:
–
S.P.C.L.E.P.
Întorsura
Buzăului
18.01.2011
PRIMUL
CONTROL

7.

Braşov

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea listelor
electorale permanente; verificarea efectuării de comunicări către primari, cu
privire la persoanele care au împlinit 18 ani, care şi-au schimbat domiciliul
sau care au decedat;
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de
alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente;
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;

Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Vama Buzăului
18.01.2011
Data precedentului
control
13.02.2008
Măsuri dispuse:
–

1. Nu au fost operate
modificările
în
lista
electorală permanentă
2. Nu au fost luate măsuri
pentru
popularizarea
punerii
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a listelor electorale.

S.P.C.L.E.P
Întorsura
Buzăului a precizat faptul
că nu poate realiza
operaţiunea de comunicare
către
primar
a
actualizărilor
listelor
electorale
permanente
având în vedere că baza de
date este administrată doar
de către B.J.A.B.D.E.P.
Covasna şi nu mai poate fi
accesată
de
către
S.P.C.L.E.P.
Întorsura
Buzăului decât pentru
operare
1. Nu au fost operate
modificările
în
lista
electorală permanentă
2. Nu au fost luate măsuri
pentru
popularizarea
punerii
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a listelor electorale.

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.
2. Neoperarea modificărilor
în
listele
electorale
permanente
a
fost
sancţionată cu avertisment.

8.

Mureş

Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Coroisînmartin
19.01.2011
Data precedentului
control
27.08.2009
Măsuri dispuse:
1. Păstrarea
corespunzătoare a
listei electorale
permanente.

9.

Mureş

Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Suplac
19.01.2011
Data precedentului
control
27/08/2009

10.

Braşov

Măsuri dispuse:
1. Păstrarea
corespunzătoare a
listei electorale
permanente
2.Afişarea la loc
public a
programului de
consultare a listelor
electorale.
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Ucea
25.01.2011
Data
precedentului
control
20.11.2008
Nu au fost dispuse
măsuri de

1.Nu au fost comunicate
actualizările
listei
electorale
permanente
Judecătoriei Târnăveni.
2. Al 2-lea exemplar al
listei
electorale
complementare nu a fost
comunicat
Judecătoriei
Târnăveni.
3. În tabelul de delimitare
al secţiilor de votare vor fi
trecute şi nr. de alegători şi
nr. de locuitori pentru
fiecare secţie.
Se constată realizarea
măsurii
dispuse
la
precedentul control.
1.Nu au fost comunicate
actualizările
listei
electorale
permanente
Judecătoriei Târnăveni.
2.Amplasarea unui loc de
afişaj electoral şi în satul
Vaidacuta.
3.În tabelul anexă de
delimitare a secţiilor de
votare vor fi trecute şi nr.
de alegători şi nr. de
locuitori pentru fiecare
secţie.
Se constată realizarea
măsurii
dispuse
la
precedentul control.

Nu au fost
deficienţe.

constatate

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.
2.Necomunicarea
actualizărilor
din
lista
electorală
permanentă
judecătoriei arondate a fost
sancţionată cu avertisment.

11.

Braşov

îndrumare
electorală şi
control
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Beclean
25.01.2011
Data
precedentului
control
26.02.2008
Măsuri dispuse:
1.
semnarea
listelor electorale
permanente
de
către
toate
persoanele
abilitate
şi
ştampilarea lor de
către
toate
instituţiile
implicate.
2.
Operarea
efectivă în listele
electorale
permanente prin
adăugarea
sau
radierea
alegătorilor,
în
funcţie
de
modificările
intervenite
la
evidenţa
persoanei.
3. Comunicarea
modificărilor
operate în lista
electorală
permanentă către
Judecătoria
Făgăraş
4. Afişarea unui
program
la
avizierul primăriei
pentru a se asigura
dreptul
alegătorilor de a

Măsurile 2,3,4 nerealizate.
1.Nu au fost operate
modificările
în
lista
electorală permanentă;
2. Nu au fost luate măsuri
pentru
popularizarea
punerii
la
dispoziţia
alegătorilor spre consultare
a listelor electorale.

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.
2. Neoperarea modificărilor
în
listele
electorale
permanente
a
fost
sancţionată cu avertisment.

12.

Sibiu

consulta
şi
verifica
listele
electorale.
Primăria oraşului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
Miercurea
Sibiului
31.01.2011
Data precedentului
control
19.02.2008
Măsuri dispuse:
–

13.

Sibiu

14.

Sibiu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;
S.P.C.L.E.P.
Miercurea
Sibiului
31.01.2011
PRIMUL
CONTROL
Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.
Apoldu de Jos
31.01.2011

15.

Covasna

Data
precedentului
control
26.05.2008
Măsuri dispuse:
1.Emiterea
unei
dispoziţii de primar
pentru desemnarea
şi
autorizarea
persoanei care să
opereze în listele
electorale
permanente.
- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului original al
Judecătoria
listei electorale permanente;
Întorsura
- verificarea primirii comunicărilor de la primari privind modificările operate
Buzăului
în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor
electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr.
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare

1.
Au
fost
operate
modificările în copia listei
electorale permanente.
2. Al 2-lea exemplar al
listei
electorale
complementare nu a fost
comunicat
Judecătoriei
Sălişte.
3. În tabelul anexă de
delimitare a secţiilor de
votare va fi trecut şi nr. de
alegători pentru fiecare
secţie.
SPCLEP nu a transmis
primarului modificări ale
evidenţei persoanelor cu
drept de vot pentru
actualizare, în conformitate
cu legislaţia electorală.
Nu au fost constatate
deficienţe
Se constată realizarea
măsurii
dispuse
la
precedentul control.

1.S-au dispus măsuri de
îndreptare a deficienţelor
constatate.

SPCLEP Miercurea Sibiului
şi primarul oraşului vor
actualiza lista electorală
permanentă, în perioada
neelectorală.
-

