Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatari

Măsuri dispuse

Salaj

Primaria com.
Surduc

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale
permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele
abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele
abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial
cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente
existent la primărie;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele
electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică
electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în
organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire
a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din
Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- verificarea modului de desfăşurare şi organizare a acţiunilor privind
alegerile locale parţiale;
- verificarea respectării termenelor programului calendaristic privind alegerile
locale parţiale;
- verificarea delimitarii si numerortarii sectiilor de votare
- verificarea aducerii la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor
de votare
- verificarea comunicarii catre biroul electoral de circumscriptie a numarului
de alegatori rezultat din LEP si LEC
- verificarea LEC si a existentei listelor electorale speciale
- verificarea stabilirii locurilor speciale de afisaj electoral
- respectarea termenului de punere la dispozitia partidelor politice a copiilor
de pe LEP si LES
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale partiale;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale;
- verificarea respectarii programului calendaristic pentru alegerile locale
partiale;
- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile partiale locale;
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Instituţia Prefectului – judeţului Salaj;

- nu era autorizata, prin
dispozitie, o persoana
pentru pastrarea, punerea
spre consultare si operarea
modificarilor
in listele
electorale ;

desemnarea
prin
dispozitie a unei persoane
pentru pastrarea, punerea
spre consultare si operarea
modificarilor
in listele
electorale ;

nu
s-au
deficiente;

Nu a fost cazul

Data controlului:
11.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
07.05.2009
Masuri dispuse:
-

2.

Anexa nr. 6

Salaj

Instituţia
Prefectului
Judeţului Salaj
Data controlului:
11.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
20.04.2010

constatat

3.

Salaj

4.

Satu mare

5.

6.

Satu mare

Satu mare

Masuri dispuse:
B.J.A.B.D.E.P
Salaj
Data controlului:
11.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
20.04.2010
Masuri dispuse:
Primaria com.
Oraşu Nou
Data controlului:
20.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
29.04.2009
Masuri dispuse:
Instituţia
Prefectului
Judeţului Satu
Mare
Data controlului:
20.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
23.11.2010
Masuri dispuse:
B.J.A.B.D.E.P
Satu Mare
Data controlului:
20.01.2011
Data ultimului
control efectuat:
23.11.2010
Masuri dispuse:

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi de
punere la dispoziţia primarilor a două exemplare originale ale listelor
electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale;
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare

nu
s-au
deficiente;

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

- nu era autorizata, prin
dispozitie, o persoana
pentru pastrarea, punerea
spre consultare si operarea
modificarilor
in listele
electorale ;

- desemnarea prin dispozitie
a unei persoane pentru
pastrarea, punerea spre
consultare
si
operarea
modificarilor
in listele
electorale ;

- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale partiale;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale;
- verificarea respectarii programului calendaristic pentru alegerile locale
partiale;
- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile partiale locale;
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între
Autoritatea Electorală
Permanentă şi Instituţia Prefectului – judeţului Satu Mare;

- nu au fost constatate
deficiente;

Nu a fost cazul

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi de
punere la dispoziţia primarilor a două exemplare originale ale listelor
electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale;
- informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare

nu
s-au
deficiente;

constatat

Nu a fost cazul

constatat - Nu a fost cazul

7.

Maramures

8.

Maramures

9.

Maramures

10.

Cluj

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale
permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
Data controlului: - verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele
abilitate;
Data ultimului
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele
control efectuat: abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial
Masuri dispuse: cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente
existent la primărie;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor
spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele
electorale permanente;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică
electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de
confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în
organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire
a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din
Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Primăria comunei Conform obiectivelor prevazute la pct. 7
Coaş
Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria com.
Săcălaşeni

Primăria comunei
Remetea
Chioarului
Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

Conform obiectivelor prevazute la pct. 7

Primăria comunei Conform obiectivelor prevazute la pct. 7
Cuzdrioara

- activitatea de indrumare Controlul se va reprograma
electorala si control nu s-a
putut desfasura deoarece
autoturismul filialei nu a
fost in stare de functionare
(defectarea vasului de
expansiune/instalatiei de
răcire, precum si blocarea
prin inghet a inchiderii
centralizate datorita temp.
scazute -15 0 C - - 200 C)
-

- activitatea de indrumare Controlul se va reprograma
electorala si control nu s-a
putut desfasura deoarece
autoturismul filialei nu a
fost in stare de functionare
(defectarea vasului de
expansiune/instalatiei de
răcire, precum si blocarea
prin inghet a inchiderii
centralizate datorita temp.
scazute -15 0 C - - 200 C)
- activitatea de indrumare Controlul se va reprograma
electorala si control nu s-a
putut desfasura deoarece
autoturismul filialei nu a
fost in stare de functionare
(defectarea vasului de
expansiune/instalatiei de
răcire, precum si blocarea
prin inghet a inchiderii
centralizate datorita temp.
scazute -15 0 C - - 200 C)
- activitatea de indrumare Controlul se va reprograma
electorala si control nu s-a
putut desfasura deoarece

Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
11.

Cluj

Primăria comunei Conform obiectivelor prevazute la pct. 7
Căşeiu
Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

autoturismul filialei nu a
fost in stare de functionare
(defectarea vasului de
expansiune/instalatiei de
răcire, precum si blocarea
prin inghet a inchiderii
centralizate datorita temp.
scazute -15 0 C - - 200 C)
- activitatea de indrumare Controlul se va reprograma
electorala si control nu s-a
putut desfasura deoarece
autoturismul filialei nu a
fost in stare de functionare
(defectarea vasului de
expansiune/instalatiei de
răcire, precum si blocarea
prin inghet a inchiderii
centralizate datorita temp.
scazute -15 0 C - - 200 C)

