Filiala Nord –Est

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Suceava

Primăria oraşului
Milişăuţi

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

- Există un număr de 3 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 4 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

DATA
CONTROLULUI
01.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

2.

Suceava

Primăria comunei Poieni
Solca
DATA
CONTROLULUI
01.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Măsuri dispuse

1

Judeţul

3.

Suceava

Instituţia

Obiective

- nu este cazul

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;

Primăria comunei Satu
Mare

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

- Există un număr de 5 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele
electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale

- Există un număr de 3 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.

DATA
CONTROLULUI
01.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

4.

Suceava

Primăria comunei
Botoşana

Constatări

Măsuri dispuse

2

Judeţul

Instituţia

Obiective

DATA
CONTROLULUI
02.10.2012

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 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. ;

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

5.

Suceava

Primăria comunei
Comăneşti
DATA
CONTROLULUI
02.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Constatări

Măsuri dispuse
actului de identitate.

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

3

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- 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;
6.

Suceava

Primăria comunei
Pârteştii de Jos
DATA
CONTROLULUI
02.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

7.

Suceava

Primăria comunei
Todireşti
DATA
CONTROLULUI
02.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

- Există un număr de 5 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 3 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

4

Judeţul

Instituţia

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

8.

Suceava

Primăria comunei
Grămeşti
DATA
CONTROLULUI
03.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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 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

- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente
nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (11
decese de la primirea listelor).
- Modificările operate in LEP nu
au fost transmise la Judecătoria
Rădăuţi.
- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale.
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Rădăuţi.
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
primarul
comunei
Grămeşti.

5

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

9.

Suceava

Primăria comunei
Zamostea
DATA
CONTROLULUI
03.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

10.

Suceava

Primăria comunei
Mitocu Dragomirnei
DATA
CONTROLULUI
03.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE

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

- LEP nu au putut fi prezentate la
data
efectuării
controlului,
primarul motivând că nu ştie de
existenţa lor.
- Nu există o persoană autorizată
să actualizeze LEP.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente
nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a.
- Modificările operate in LEP nu
au fost transmise la Judecătoria
Rădăuţi.

- Păstrarea LEP conform
prevederilor legale.
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale.
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Rădăuţi.
- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
primarul comunei
Zamostea.

- 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

- LEP sunt nu păstrate în registre
speciale cu file detaşabile,
conform prevederilor legale, şi
sunt semnate de persoanele
abilitate.
- Există un număr de 6 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Păstrarea LEP conform
prevederilor legale.
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
secretarul comunei Mitocu
Dragomirnei, doamna Mina
Joger..
6

Judeţul

11.

Iaşi

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)
- nu este cazul.

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;

BECJ Iaşi

- verificarea îndeplinirii acţiunilor prevăzute în programul
calendaristic privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din
09.12.2012.

- Nu s-au constatat deficienţe

- verificarea modului în care au sprijinit primarii în delimitarea
secţiilor de votare;
- verificarea modului în care au asigurat datele şi informaţiile
necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor
privind numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a
delimitării şi numerotării secţiilor de votare;
- verificarea modului de întocmire şi predare, în termen, a
listelor electorale permanente;

- Nu s-au constatat deficienţe

DATA
CONTROLULUI
04.10.2012

Constatări

Măsuri dispuse

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
12.

Iaşi

BJABDEP Iaşi
DATA
CONTROLULUI
04.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
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13.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Iaşi

ORI Iaşi

- verificarea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile electorale
privind listele electorale complementare.

- Nu s-au constatat deficienţe

- 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

- Există un număr de 5 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

Măsuri dispuse

DATA
CONTROLULUI
04.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
14.

Bacău

Primăria comunei
Hemeiuş
DATA
CONTROLULUI
11.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

8

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

15.

Bacău

Primăria comunei
Gârleni
DATA
CONTROLULUI
11.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

16.

Botoşani

Primăria comunei
Ibăneşti
DATA
CONTROLULUI
15.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE

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

- Există un număr de 10 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- 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

- Nu s-au constatat deficienţe

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

-

9

Judeţul

17.

Botoşani

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)
- nu este cazul.

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;

Primăria comunei
Pomârla

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

DATA
CONTROLULUI
15.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

Constatări

Măsuri dispuse

- Nu s-au constatat deficienţe

10

18.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Botoşani

Primăria comunei
Cristineşti

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

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 19 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

DATA
CONTROLULUI
15.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
- nu este cazul
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.

19.

Botoşani

Primăria municipiului
Dorohoi
DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Măsuri dispuse

11

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;
20.

Botoşani

SPCLEP Dorohoi
DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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;
- 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 s-au constatat deficienţe

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului
original al listei electorale permanente;
- 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 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;

- Nu s-au constatat deficienţe

- nu este cazul

21

Botoşani

Judecătoria Dorohoi
DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

12

22.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Botoşani

Primăria comunei
Hilişeu Horia

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

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

23

Botoşani

Primăria comunei Lozna
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

Măsuri dispuse

13

Judeţul

Instituţia

- nu este cazul

24

Botoşani

Primăria comunei
Cândeşti
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

- Nu s-au constatat deficienţe
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25

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Botoşani

Primăria comunei
Mihăileni

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

- Există un număr de 6 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

26.

Botoşani

Primăria comunei
Dersca
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Măsuri dispuse

15

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;
27.

Botoşani

Primăria comunei
Brăeşti
DATA
CONTROLULUI
18.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

28.

Botoşani

Primăria comunei
Văculeşti
DATA
CONTROLULUI

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

- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- 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

- Nu s-au constatat deficienţe

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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Judeţul

Instituţia

Obiective

18.10.2012

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;

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

29.

Botoşani

Primăria comunei
Şendriceni
DATA
CONTROLULUI
18.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

- 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

Constatări

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

Măsuri dispuse

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;
30,

Suceava

Primăria comunei
Bălăceana
DATA
CONTROLULUI
22.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

31.

Suceava

Primăria comunei Ilişeşti
DATA
CONTROLULUI
22.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- LEP nu sunt păstrate în registre
speciale cu file detaşabile,
conform prevederilor legale, şi nu
sunt semnate de primar.
- Nu există o persoană desemnată
să actualizeze LEP şi LEC.
- Al doilea exemplar după LEP nu
a fost predat la Judecătoria
Suceava.
- Modificările operate in LEP nu

- Păstrarea LEP şi LEC
conform prevederilor
legale;
- Transmiterea celui de-al
doilea exemplar din LEP şi
LEC la Judecătoria Suceava
- Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Suceava;
- Emiterea unei dispoziţii
18
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Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

32.

Suceava

Primăria comunei
Ciprian Porumbescu
DATA
CONTROLULUI
22.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;

au fost transmise la Judecătoria
Suceava.
- LEC nu sunt păstrate conform
dispoziţiilor legale, în registre
speciale cu file detaşabile.
- Al doilea exemplar din LEC nu
a fost predat la Judecătoria
Suceava.
- Există un număr de 5 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

privind autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP şi LEC.
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
primarul comunei Ilişeşti
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
secretarul comunei Ilişeşti

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

- LEP nu sunt păstrate în registre
speciale cu file detaşabile,
conform prevederilor legale.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente
nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (6
decese neradiate de la primirea
listelor).
- Modificările operate in LEP nu
au fost transmise la Judecătoria
Suceava.
- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Păstrarea LEP în registre
speciale cu file detaşabile,
conform
prevederilor
legale;
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Suceava;
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
secretarul comunei Ciprian
Porumbescu prin proces
verbal seria AEP nr. 1027.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 2500 lei
primarul comunei Ciprian
Porumbescu .
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33.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Suceava

Primăria comunei
Hârtop

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

- Nu s-au constatat deficienţe

- 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

- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente
nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (9
decese neradiate de la primirea
listelor).
- Modificările operate in LEP nu
au fost transmise la Judecătoria
Suceava.
- Există un număr de 3 persoane

DATA
CONTROLULUI
23.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

34.

Suceava

Primăria comunei
Preuţeşti
DATA
CONTROLULUI
23.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE

Constatări

Măsuri dispuse

- Actualizarea LEP
conform prevederilor
legale;
- Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Suceava;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională în
valoare de 1000 lei
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

(la ultimul control)

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;

care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

primarul comunei Preuţeşti.

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

- Există un număr de 3 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- nu este cazul

35.

Suceava

Primăria comunei
Forăşti
DATA
CONTROLULUI
23.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Măsuri dispuse
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36.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Vaslui

Primăria comunei
Rafaila

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

- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 5 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.
- LEP nu sunt păstrate în registre
speciale cu file detaşabile şi nu
sunt semnate de primar.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (12
decese neradiate de la primirea
listelor).
- Modificările din LEP nu au fost

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- Păstrarea LEP conform
prevederilor legale;
- Semnarea LEP de către
primar;
- Actualizarea LEP
conform prevederilor
legale;
- Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Vaslui.
- Se sancţionează cu
amendă contravenţională în

DATA
CONTROLULUI
24.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

37.

Vaslui

Primăria comunei
Puşcaşi
DATA
CONTROLULUI
24.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Măsuri dispuse
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Judeţul

38.

Vaslui

Instituţia

Primăria comunei
Cozmeşti
DATA
CONTROLULUI
24.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

39.

Vaslui

Primăria comunei
Dăneşti
DATA
CONTROLULUI

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;

comunicate Judecătoriei Vaslui.

valoare de 1000 lei
secretarul comunei

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

- Există un număr de 7 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- 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

- Există un număr de 6 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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Judeţul

Instituţia

Obiective

25.10.2012

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;

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

40.

Vaslui

Primăria comunei Fereşti
DATA
CONTROLULUI
25.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

- 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

Constatări

Măsuri dispuse

- Nu s-au constatat deficienţe
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;
41.

Vaslui

Primăria comunei
Vultureşti
DATA
CONTROLULUI
25.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

42.

Vaslui

Primăria comunei
Boţeşti
DATA
CONTROLULUI
29.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

- Nu s-au constatat deficienţe

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)
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Judeţul

Instituţia

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

43.

Vaslui

Primăria comunei
Buneşti-Avereşti
DATA
CONTROLULUI
29.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)
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44.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Vaslui

Primăria comunei Duda
Epureni

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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

- 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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

DATA
CONTROLULUI
29.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

45.

Vaslui

Primăria comunei
Pădureni
DATA
CONTROLULUI
30.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE

Măsuri dispuse
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Judeţul

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)

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;

- nu este cazul

46.

Vaslui

Primăria comunei
D.imitrie Cantemir
DATA
CONTROLULUI
30.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

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

Constatări

Măsuri dispuse

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)
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47.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Vaslui

Primăria comunei
Hoceni

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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

- 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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

DATA
CONTROLULUI
30.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

48.

Iaşi

Primăria municipiului
Iaşi
DATA
CONTROLULUI
31.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

Măsuri dispuse
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Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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;
49.

Iaşi

SPCLEP Iaşi
DATA
CONTROLULUI
31.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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;
- 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

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului
original al listei electorale permanente;
- 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 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;

ANULAT (activitate birouri
electorale de circumscriptie
judetene)

- nu este cazul

50.

Iaşi

Judecătoria Iaşi
DATA
CONTROLULUI
31.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

Instituţia

Constatări

Obiective

Măsuri dispuse

ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE
1.

Bacău

Primăria comunei
Traian
DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
29.01.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.
2.

Bacău

Primăria comunei
Săuceşti
DATA

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

- Există un număr de 11 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. Actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele
electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;

- Există un număr de 4 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. Actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
22.01.2009

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

3.

Bacău

Primăria comunei
Prăjeşti
DATA
CONTROLULUI
16.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
22.01.2009

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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 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

- Există o persoană care nu are
înscrise în LEP seria şi nr. actului
de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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4.

Bacău

- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.
Primăria comunei
Strugari
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
02.10.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi

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

- Nu au putut fi prezentate LEP
primite cu ocazia Referendumului
naţional din 29.07.2012.
- Nu a fost prezentată adresa de
predare a celui de-al doilea
exemplar din LEP la Judecătoria
Moineşti.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au .pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (6
decese de la primirea listelor).
- Modificările din LEP nu au fost
comunicate Judecătoriei Moineşti.

- Recuperarea LEP primite
cu ocazia Referendumului
naţional din 29.07.2012;
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Moineşti.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională
în valoare de 1000 lei
secretarul comunei
Strugari.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională
în valoare de 1000 lei
primarul comunei Strugari.
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nr. actului de identitate.

5.

Bacău

Primăria comunei
Scorţeni
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
02.10.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

6.

Bacău

- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.
Primăria comunei
Mărgineni
DATA
CONTROLULUI
17.10.2012
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
29.11.2007

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

- LEP nu sunt păstrate în registre
speciale cu file detaşabile, conform
prevederilor legale, şi nu sunt
semnate de primar.
- Nu există o persoană autorizată
prin dispoziţie care să opereze
modificările din LEP.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 35/2008 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (10
decese de la primirea listelor şi 2
interzişi).
- Modificările operate in LEP nu
au fost transmise la Judecătoria
Moineşti.
- Există un număr de 6 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Păstrarea LEP conform
prevederilor
legale
şi
semnarea acestora de către
primar;
- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Moineşti;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu are
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională
în valoare de 1000 lei
secretarul comunei
Scorţeni.
- A fost sancţionat cu
amendă contravenţională
în valoare de 1000 lei
primarul comunei Scorţeni.

- 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;

- Există un număr de 15 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
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MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- autorizarea persoanei
desemnate să
actualizeze LEP;
- păstrarea LEP
conform prevederilor
legale;
- transmiterea
modificărilor din LEP
la Judecătoria Bacău
- actualizarea LEP;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- 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;
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