
Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)                                                          Anexa nr. 7 
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  Mureș Primăria orașului 

Sărmașu 
 

03/05/2011 
 

Data precedentului 
control 

11/03/2008 
 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 
permanente şi complementare; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente şi 
complementare; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente şi complementare 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 complementare;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. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Luduș 
2. Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea punerii la 
dispoziţia alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale. 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

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

2.  Mureş S.P.C.L.E.P. 
Sărmașu 

 
03/05/2011 

 
Data precedentului 

control 
11/03/2008 

- 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 Sărmașu 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. Mureș şi nu 
mai poate fi accesată de către 
S.P.C.L.E.P. Luduș decât 
pentru operare 

 

3.  Mureş Primăria comunei 
Grebenişu de 

Cîmpie 
 

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

1. S-au dispus 
măsuri de 
îndreptare a 
deficienţelor 



03/05/2011 
 

Primul control 

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

constatate. 

4.  Braşov Primăria comunei 
Comăna 

 
25/05/2011 

 
Data precedentului 

control 
08/05/2008 

 
Măsuri dispuse: 

– 

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

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

5.  Braşov Primăria comunei 
Hoghiz 

 
25/05/2011 

 
Data precedentului 

control 
14/11/2007 

 
Măsuri dispuse: 
1. Emiterea unei 
dispoziţii de primar 
pt desemnarea 
persoanei autorizate 
să se opereze în 
listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu se operează efectiv în 
listele electorale permanente 
2. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Rupea 
 
Se constată nerealizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

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

6.  Braşov Primăria comunei 
Ticușu 

 
25/05/2011 

 
Data precedentului 

control 
06/03/2009 

 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectiva 
in listele electorale 
2. Emiterea unei 
dispoziţii de primar 
pt desemnarea 
persoanei autorizate 
să opereze în listele 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările operate în 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
Judecătoria Rupea  
2. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Rupea 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

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



electorale 
3. Afișarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 

7.  Mureş Primăria comunei 
Pogăceaua 

 
05/05/2011 

 
Primul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările operate în 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
Judecătoria Tg. Mureș 
2. Nu au fost stabilite locuri 
speciale de afișaj în toate 
satele componente 

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

8.  Mureş Primăria comunei 
Șăulia 

 
05/05 

Primul control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Nu au fost stabilite locuri 
speciale de afișaj în toate 
satele componente  

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

9.  Mureş Primăria comunei 
Ghindari 

 
26 /05/2011 

 
Data precedentului 

control 
13/05/2009 

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

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

 –  

10.  Mureş Primăria comunei 
Neaua 

 
26 /05/2011 

 
Data precedentului 

control 
13/05/2009 

 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale 
permanente prin 
adăugarea sau 

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

 
 
 
 
  



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.  

11.  Alba Primăria comunei 
Sîncel 

 
17/05/2011  

 
Data precedentului 

control 
05/08/2009 

 
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. 

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

 

12.  Alba Primăria comunei 
Șona 

 
17/05/2011 

Data precedentului 
control 

05/08/2009 
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 

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

-  



electorale 
13.  Braşov Primăria comunei 

Crizbav 
 

09/05/2011 
Data precedentului 

control 
26/04/2010 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale 
permanente  
2. Comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente la 
Judecătoria Brașov 
3. Afişarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 
Sancțiune 
AVERTISMENT 

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

- 

14.  Braşov Primăria comunei 
Feldioara 

 
09/05/2011 

Data precedentului 
control 

29/03/2010 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale 
permanente  
2. Comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente la 
Judecătoria Brașov 
3. Afişarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 
Sancțiune 
AVERTISMENT 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1.Nu a fost predat al 2-lea 
exemplar al listei electorale 
complementare către 
Judecătoria Braşov. 
 
Se constată realizarea tuturor 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

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

15.  Brașov Primăria comunei 
Hălchiu 

 

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

 



09/05/2011 
 

Data precedentului 
control 

26/04/2010 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale 
permanente  
2. Comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente la 
Judecătoria Brașov 
3. Afişarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 
sancțiune avertisment 

Se constată realizarea tuturor 
măsurilor dispuse la 
precedentul control. 

16.  Mureș Primăria comunei 
Băgaciu 

 
10/05/2011 

Data precedentului 
control 

14/10/2009 
Măsuri dispuse: 
1. Comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente la 
Judecătoria Tîrnăveni 
2. Afişarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 

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

 

17.  Mureș Primăria comunei 
Gănești 

 
10/05/2011 

Data precedentului 
control 

14/10/2009 
Măsuri dispuse: 
1. Comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente la 

 1. Se operează efectiv în 
copiile listelor electorale 
permanente 
2. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
tîrnăveni 
 
Referitor la măsurile dispuse 
la precedentul control se 
constată realizarea primei 
măsuri 

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



Judecătoria Tîrnăveni 
2. Afişarea unui 
program de 
consultare a listelor 
electorale 

NEREALIZAREA celei de a 
2-a 

 


