Filiala Nord-Est

1.

Judeţul
Iaşi

Instituţia
Primăria comunei
Gorban
DATA
CONTROLULUI
07.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

2.

Iaşi

Primăria comunei
Gorban
DATA
CONTROLULUI
07.08.2012

20

Obiective
Constatări
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente de
către persoanele abilitate;

Măsuri dispuse
Reprogramare control

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

3.

Neamţ

Primăria comunei
Gădinţi
DATA
CONTROLULUI
08.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE

20

Obiective
Constatări
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Măsuri dispuse

Reprogramare control

4.

Judeţul

Instituţia
(la ultimul control)
- nu este cazul.

Neamţ

Primăria comunei Ion
Creangă
DATA
CONTROLULUI
08.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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.);

Măsuri dispuse

Reprogramare control

5.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Icuşeşti
DATA
CONTROLULUI
08.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;

Măsuri dispuse

Reprogramare control

6.

Judeţul
Iaşi

Instituţia
Primăria comunei
Ciurea
DATA
CONTROLULUI
14.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

7.

Iaşi

Primăria comunei
Mogoşeşti
DATA
CONTROLULUI
14.08.2012
DATA ULTIMULUI

20

Obiective
Constatări
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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;

Măsuri dispuse
Reprogramare control

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

8.

Iaşi

Primăria comunei
Miroslava
DATA
CONTROLULUI
14.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Măsuri dispuse

Reprogramare control

9.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Valea Moldovei
DATA
CONTROLULUI
15.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Măsuri dispuse

Reprogramare control

10.

Judeţul

Instituţia

Suceava

Primăria comunei
Drăguşeşti
DATA
CONTROLULUI
15.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;

Măsuri dispuse

Reprogramare control

11.

Judeţul
Suceava

Instituţia
Primăria comunei
Berchişeşti
DATA
CONTROLULUI
15.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

12.

Neamţ

Primăria comunei
Boghicea
DATA
CONTROLULUI
16.08.2012
DATA ULTIMULUI

20

Obiective
Constatări
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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;

Măsuri dispuse
Reprogramare control

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

13.

Neamţ

Primăria comunei
Bâra
DATA
CONTROLULUI
16.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Măsuri dispuse

Reprogramare control

14.

Judeţul

Instituţia

Neamţ

Primăria comunei
Staniţa
DATA
CONTROLULUI
16.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Măsuri dispuse

Reprogramare control

15.

Judeţul

Instituţia

Iaşi

Primăria comunei
Cristeşti
DATA
CONTROLULUI
21.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

20

Obiective
Constatări
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;

Măsuri dispuse

Reprogramare control

16.

Judeţul
Iaşi

Instituţia
Primăria comunei
Tătăruşi
DATA
CONTROLULUI
21.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

17.

Iaşi

Primăria comunei
Vînători
DATA
CONTROLULUI
21.08.2012
DATA ULTIMULUI

20

Obiective
Constatări
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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;

Măsuri dispuse
Reprogramare control

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia
CONTROL
EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

18.

Bacău

Primăria municipiului
Moineşti
DATA
CONTROLULUI
22.08..2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
20

Obiective
Constatări
Măsuri dispuse
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

19.

Judeţul

Instituţia
- nu este cazul

Bacău

SPCLEP Moineşti
DATA
CONTROLULUI
22.08..2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Obiective
Constatări
Măsuri dispuse
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- informare privind sprijinul acordat primarilor în
ANULAT
Reprogramare control
actualizarea listelor electorale permanente; verificarea (actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
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;
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in
listele electorale permanente
- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de
Autoritatea Electorala Permanenta

- nu este cazul
20.

Bacău

Judecătoria Moineşti
DATA
CONTROLULUI
22.08..2012
DATA ULTIMULUI

20

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a
ANULAT
Reprogramare control
exemplarului original al listei electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- verificarea efectuării de comunicări către primari cu
privire la persoanele care şi-au pierdut drepturile
electorale;
- verificarea primirii comunicărilor de la primari,
referitoare la modificările operate în exemplarul listei

Judeţul

Instituţia
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Obiective
electorale permanente existent la primărie;
- acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare privind predarea
spre topire a listelor electorale permanente;

Constatări

Măsuri dispuse

- nu este cazul
21

Botoşani

Primăria comunei
Băluşeni
DATA
CONTROLULUI
29.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

20

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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,

22.

Judeţul

Instituţia

Botoşani

Primăria comunei
Dângeni
DATA
CONTROLULUI
29.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

23

Botoşani

Primăria comunei
Unteni
DATA
CONTROLULUI

20

Obiective
conform prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;

Constatări

Măsuri dispuse

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente de

Judeţul

Instituţia
29.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

24

Vaslui

Primăria comunei
Găgeşti
DATA
CONTROLULUI
30.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

20

Obiective
Constatări
Măsuri dispuse
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Judeţul

Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

25

Vaslui

Primăria comunei
Fălciu
DATA
CONTROLULUI
30.08.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

20

Obiective
Constatări
Măsuri dispuse
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând
ANULAT
Reprogramare control
listele electorale permanente;
(actiunea MAI de actualizare a
LEP, personal in concediu)
- 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

Judeţul

1.

Bacău

Instituţia

ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE
Instituţia Prefectului Instruirea autorităţilor publice locale privind
actualizarea listelor electorale permanente utilizate la
10.08.2012
Referendumul
naţional
privind
demiterea
Preşedintelui României din data de 29 iulie 2012
-

20

Obiective
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. 70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004 republicată;

Constatări

Măsuri dispuse

