
Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)                                             Anexa nr. 7 
 
Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  Sibiu Primăria comunei 

Hoghilag 
 

03/03 
 

Data precedentului 
control 

15/09/2009 
 

Măsuri dispuse: 
1. Afişarea unui 
program la avizierul 
primăriei pentru a se 
asigura dreptul 
alegătorilor de a 
consulta şi verifica 
listele electorale. 

 

- 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; 
- verificarea efectuării comunicării 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 respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de 
votare, conform prevederilor legislaţiei electorale (Legii nr. 
370/2004, cu modificările şi completările ulterioare) 
- 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; 
- 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 
- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse 
la precedentul control 
 

1. Modificările operate în 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate  
Judecătoriei Mediaş. 
 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 
 
 
Pentru  nerespectarea 
prevederilor legislaţiei în 
perioada neelectorală, 
primarul comunei  fost 
sancţionat contravenţional cu 
avertisment. 

2.  Sibiu Primăria comunei 
Laslea 

 
03/03 

Data precedentului 
control 

04/03/2010 
Măsuri dispuse: 
1.Comunicarea 

actualizărilor operate în 
lista electorală 

permanentă 
Judecătoriei Mediaş. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Păstrarea 
necorespunzătoare a listei 
electorale permanente. 
2.Nu a fost predat ex. al 2 
lea al listei electorale 
complementare Judecătoriei 
Mediaş. 
3.Nu au fost operate 
modificările în lista 
electorală permanentă. 
Se constată nerealizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

1. S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 
Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei în 
perioada neelectorală, 
primarul comunei  fost 
sancţionat contravenţional cu 
avertisment. 



3.  Mureş Primăria oraşului 
Ungheni 

 
04/03 

Data precedentului 
control 

17/03/2008 
 

Măsuri dispuse: 
– 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Nu au fost comunicate 
actualizările listei electorale 
permanente Judecătoriei Tg. 
Mureş. 

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

4.  Mureş Primăria comunei 
Sînger 

 
04/03 

 
Primul control 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1..Nu au fost comunicate 
actualizările listei electorale 
permanente Judecătoriei 
Luduş. 

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

5.  Mureş Instituţia Prefectului 
 

07/03 
 

Data precedentului 
control 

24/02/2011 

- informare privind organizarea acţiunilor de instruire a primarilor 
şi secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale cu privire la 
sarcinile ce le revin în domeniul electoral; 
- îndrumare electorală privind alegerile locale parţiale pentru 
primar în data de 13.03.2011 din comuna Apold;  
- promovarea activităților desfăşurate de către A.E.P. 

S-a constatat respectarea 
programului calendaristic, 
precum şi luarea tuturor 
măsurilor necesare in vederea 
bunei organizări şi desfăşurări 
a alegerilor locale parţiale 
pentru primar din comuna 
Apold în data 13 martie 2011 

 

6.  Mureş Primăria comunei 
Corunca 

 
07/03 

Primul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe 

- 

7.  Mureş Primăria comunei 
Apold 

 
07/03 

 
Data precedentului 

control 
24/02/2011 

 
Măsuri dispuse: 

– 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale 
parţiale pentru primar din 13.03.2011 
- verificarea respectării programului calendaristic 

S-a constatat respectarea 
programului calendaristic, 
precum şi luarea tuturor 
măsurilor necesare in 
vederea bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor 
locale parţiale pentru primar 
din comuna Apold în data 13 
martie 2011 

– 

8.  Harghita Primăria comunei 
Porumbeni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul a fost efectuat în 
luna februarie 2011 

 

9.  Harghita Primăria comunei 
Mugeni 

 
10 / 03 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 

 



Data precedentului 
control 

23/04/2009 
 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie 
de modificările 
intervenite la evidenţa 
persoanei. 
2. Afişarea unui 
program la avizierul 
primăriei pentru a se 
asigura dreptul 
alegătorilor de a 
consulta şi verifica 
listele electorale. 

precedentul control. 

10.  Braşov Primăria municipiului 
Făgăraş 

 
30/03 

 
Data precedentului 

control 
16/10/2008 

 
Măsuri dispuse: 
1. Emiterea 
unei dispoziţii de 
primar pt 
desemnarea 
persoanei autorizate 
să se opereze în 
listele electorale 
2. Afişarea unui 
program de consultare 
a listelor electorale 
permanente 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu se operează în 
mod efectiv 

2. Al 2-lea exemplar 
al listelor electorale 
permanente 
complementare nu a fost 
predat la Judecătoria 
Făgăraş 

3. Nu au fost luate 
măsuri pentru posibilitatea 
alegătorilor de a consulta 
listele electorale 

1. Au fost dispuse măsuri pt 
îndreptarea deficienţelor 

11.  Braşov SPCLEP Făgăraş 
 

30/03 
 

Data precedentului 
control 

16/10/2008 
 

- 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; 

S.P.C.L.E.P Făgăraş 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 

 



Măsuri dispuse: 
- 

către B.J.A.B.D.E.P. Braşov 
şi nu mai poate fi accesată 
de către S.P.C.L.E.P. 
Făgăraş decât pentru operare 

12.  Braşov Judecătoria Făgăraş 
 

30/03 
 

Data precedentului 
control 

16/10/2008 
 

Măsuri dispuse: 
- 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului 
original al listei electorale permanente; 
-  verificarea primirii comunicărilor de la primari privind 
modificările operate 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 

S-a constatat îndeplinirea 
tuturor condiţiilor legale 
privind păstrarea 
exemplarului al 2-lea al 
listelor electorale 
permanente. 

 

13.  Braşov Primăria comunei 
Beclean 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul a fost efectuat în 
luna februarie 2011 

Conform obiectivelor 
prevăzute la pct. 1; 

14.  Mureş Primăria comunei 
Albeşti 

 
17/03 

 
Data precedentului 

control 
24/03/2009 

 
Măsuri dispuse: 

1.Se va afişa la 
avizierul primăriei 
programul de 
consultare a listelor 
electorale permanente 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe 

 
 
- 
  



15.  Mureş Primăria comunei 
Nadeş 

 
17/03 

 
Data precedentului 

control 
24/11/2008 

 
Măsuri dispuse: 

1.Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a listei 
electorale peramanente. 

2.Emiterea unei 
dispoziţii pentru 

autorizarea persoanei 
care operează 

modificările în listele 
electorale. 

3.Se va afişa la 
avizierul primăriei 

programul de 
consultare a listelor 

electorale permanente. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Nu au fost comunicate 
actualizările listei electorale 
permanente Judecătoriei 
Sighişoara. 
2.Nu a fost predat 
judecătoriei 1 ex. al listei 
electorale complementare. 
3.Nu a fost afişat la un loc 
public, programul de 
verificare şi consultare a 
listelor electorale, de către 
alegători. 
 
Se constată nerealizarea 
măsurii nr. 3 dispuse la 
precedentul control. 

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

16.  Covasna Primăria comunei 
Valea Mare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită convocării 
reprezentanţilor Primăriei 
comunei la Instituţia 
Prefectului la o şedinţă pe 
tema stabilirii limitelor 
administrativ teritoriale 

Reprogramare control 

17.  Covasna Primăria comunei 
Zagon 

 
21/03 

 
Data precedentului 

control 
24/09/2009 

 
Măsuri dispuse: 

1.asigurarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilităţii alegătorilor 
de a consulta listele 

electorale 
2. asigurarea de surse 
alternative pt iluminat 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările 
operate în listele electorale 
permanente  nu au fost 
comunicate la Judecătoria 
Tg Secuiesc 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

1.Se va solicita SPCLEP 
Covasna o listă cuprinzând 
toate modificările apărute în 
listele electorale permanente 
2.Modificările operate în 
listele electorale permanente 
vor fi comunicate la 
Judecătoria Tg Secuiesc 



18.  Mureş Primăria comunei 
Găleşti 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

19.  Mureş Primăria comunei 
Păsăreni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

20.  Alba Primăria comunei 
Crăciunelu de Jos 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

21.  Alba Primăria comunei 
Mihalţ 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

22.  Sibiu Primăria oraşului 
Ocna Sibiului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

23.  Sibiu SPCLEP Ocna 
Sibiului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

24.  Sibiu Primăria comunei 
Loamneş 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a putut fi 
efectuată datorită primirii 
cotei lunare de combustibil 
la sfârşitul lunii 

Reprogramare control 

 
In plus fata de activitatile planificate, au fost realizate activitati de indrumare electorala si control la urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 
 

25.  Harghita Primăria comunei 
Ulieş 

 
10 / 03 

 
Data precedentului 

control 
04/09/2009 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările operate în 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
Judecătoria Odorheiu 
Secuiesc. 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

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



de modificările 
intervenite la evidenţa 
persoanei. 
2. Afişarea unui 
program la avizierul 
primăriei pentru a se 
asigura dreptul 
alegătorilor de a 
consulta şi verifica 
listele electorale. 

26.  Harghita Primăria comunei 
Dîrjiu 
10 / 03 

 
Data precedentului 

control 
04/09/2009 

 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau radierea 
alegătorilor, în funcţie 
de modificările 
intervenite la evidenţa 
persoanei. 
2. Afişarea unui 
program la avizierul 
primăriei pentru a se 
asigura dreptul 
alegătorilor de a 
consulta şi verifica 
listele electorale. 
3. Se vor asigura surse 
alternative de iluminare 
pentru secţiile de 
votare. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate 
deficienţe 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

 

27.  Mureş Primăria comunei 
Apold 

 
17/03 

 
Data precedentului 

control 
07/03/2011 

 
Măsuri dispuse: 

– 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- acordarea de îndrumare electorală privind turul al II-lea al 
alegerile locale parţiale pentru primar din 20.03.2011 
- verificarea respectării programului calendaristic 

S-a constatat respectarea 
programului calendaristic, 
precum şi luarea tuturor 
măsurilor necesare in 
vederea bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor 
locale parţiale pentru primar, 
turul II, din comuna Apold 
în data 20 martie 2011 

 



28.  Mureş Instituţia Prefectului 
 

23/03 
 

Data precedentului 
control 

07/03/2011 
 

Măsuri dispuse: 
- 

- informare privind organizarea acţiunilor de instruire a primarilor 
şi secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale cu privire la 
sarcinile ce le revin în domeniul electoral; 
- îndrumare electorală privind referendumurile locale 27.03.2011 
- promovarea activităților desfăşurate de către A.E.P. 

  

29.  Mureş Primăria comunei 
Band 

 
23/03 

 
Data precedentului 

control 
11/11/2009 

 
Măsuri dispuse: 

1.asigurarea de măsuri 
pt popularizarea 

posibilităţii alegătorilor 
de a consulta listele 

electorale 
2. comunicarea către 

Judecătoria Tg Mureş a 
modificărilor operate în 

listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- acordarea de îndrumare electorală privind referendumul local 
din 27.03.2011 
- verificarea respectării programului calendaristic 

1. Al 2-lea exemplar al 
listelor electorale 
permanente nu a fost predat 
la Judecătoria Tg Mureş 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

1. Comunicarea 
modificărilor operate în listele 
electorale permanente la 
Judecătoria Tg Mureş în 
termenul legal 

30.  Mureş Primăria comunei 
Mădăraş 

 
27/03 

 
Data precedentului 

control 
07/07/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. comunicarea către 
Judecătoria Tg Mureş a 
modificărilor operate în 

listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
- acordarea de îndrumare electorală privind referendumul local 
din 27.03.2011 
- verificarea respectării programului calendaristic 

Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

1. Comunicarea modificărilor 
operate în listele electorale 
permanente la Judecătoria Tg 
Mureş în termenul legal 
 

31.  Braşov Primăria comunei 
Voila 

 
30/03 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările operate în 
listele electorale 
permanente nu au fost 
comunicate la Judecătoria 
Făgăraş 

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



Data precedentului 
control 

28/02/2008 
 

Măsuri dispuse: 
– 

2. Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
punerii la dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare a listelor 
electorale. 

  

 


