
Filiala Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)                                                          Anexa nr. 1 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Vaslui Primăria comunei 

Albeşti 
 

DATA 
CONTROLULUI 

04.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 

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

- Există un numǎr de 8 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 
 

- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
 

2. Vaslui Primăria comunei 
Vutcani 

 
DATA 

CONTROLULUI 
04.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

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. 30^2, alin. 

- Există un numǎr de 9 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 
 

- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Iaşi Primăria comunei 
Vlădeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
11.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

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. 30^2, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

- LEP nu sunt pǎstrate în registre 
speciale cu file detaşabile şi nu 
sunt semnate de persoanele 
abilitate. 
- Radierea deceselor şi a 
persoanelor care şi-au pierdut 
drepturile electorale în listele 
electorale permanente nu s-a 
efectuat conform prevederilor 
Legii 370/2004 coroborat cu  HGR 
720/2000 art.9 alin.1 lit. a (65 
decese radiate de la primirea 
listelor). 
- Modificǎrile operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecǎtoria 
Iaşi. 
- Nu existǎ dispoziţie de autorizare 
a persoanei care actualizeazǎ LEP. 
- Există un număr de 17 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Pentru 
deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 
soluţionare. 
- Pǎstrarea LEP în 
registre speciale cu 
file detaşabile şi 
semnarea lor de 
cǎtre persoanele 
abilitate. 
- Actualizarea LEP 
şi transmiterea 
modificǎrilor 
operate la 
Judecǎtoria Iaşi. 
- Emiterea unei 
dispoziţii de 
autorizare a 
persoanei care 
actualizeazǎ LEP. 
- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
- A fost sancţionat 
cu avertisment 
secretarul comunei  
- A fost sancţionat 
cu avertisment 
primarul comunei  

4. Iaşi Primăria comunei 
Roşcani 

 
DATA 

CONTROLULUI 
11.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
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 

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

- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 

 

electorale permanente; 
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică 
electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de 
confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.); 
-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Neamţ Judecătoria Piatra 
Neamţ 

- 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 
 

Reprogramare 
control 

6.  Neamţ Primăria municipiului 
Piatra Neamţ 

 
DATA 

CONTROLULUI 
17.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

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. 30^2, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anulat 
Primarul municipiului era in 
delegatie 

Reprogramare 
control 

7. Neamţ SPCLEP Piatra Neamţ 
 

DATA 
CONTROLULUI 

17.05.2011 

- 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 

- anulat 
 

Reprogramare 
control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
15.10.2010 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Nu este cazul 

alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

8. Neamţ Consiliul Judeţean 
Neamţ 

 
DATA 

CONTROLULUI 
17.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
Nu este cazul 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Nu este cazul 

 - anulat Reprogramare 
control 

9. Suceava Primăria comunei 
Drăguşeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

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. 30^2, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Nu existǎ dispoziţie de autorizare 
a persoanei care actualizeazǎ LEP. 
- Există un număr de 3 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Emiterea unei 
dispoziţii de 
autorizare a 
persoanei care 
actualizeazǎ LEP. 
-  Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
 

10. Suceava Primăria comunei 
Fântâna Mare 

 
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 

- Persoana care opereazǎ în LEP 
este dl. Popa Alin, dar nu are 
dispoziţie scrisǎ emisǎ de cǎtre 
primar. 

- Pentru 
deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROLULUI 

18.05.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 

 

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

- Exemplarul 2 dupǎ LEC nu a fost 
predat la Judecǎtoria Fǎlticeni. 
- Modificǎrile operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecǎtoria 
Fǎlticeni. 
 

soluţionare. 
- Emiterea unei 
dispoziţii de cǎtre 
primar prin care sǎ 
autorizeze o 
persoanǎ care sǎ 
actualizeze LEP. 
- Transmiterea 
exemplarului 2 
dupǎ LEC la 
Judecǎtoria 
Fǎlticeni. 
- Transmiterea 
modificǎrilor 
operate în LEP la 
Judecǎtoria 
Fǎlticeni. 
- A fost sancţionat 
cu „avertisment” 
secretarul comunei  

11. Bacău Primăria comunei 
Motoşeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
25.05.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

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. 30^2, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 
actului de 
identitate. 
 

12. Bacău Primăria comunei 
Răchitoasa 

 
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 

- Modificǎrile operate în LEP nu 
au fost transmise la Judecǎtoria 
Podu Turcului. 
- Existǎ 4 persoane care nu au 

- Pentru 
deficienţele 
constatate s-au dat 
termene de 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROLULUI 

25.05.2011 
 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 

 

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

înscrise în LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 
 

soluţionare. 
- Transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Podu 
Turcului. 
- Verificare în 
teren, împreunǎ cu 
lucrǎtorii de la 
Poliţia comunalǎ a 
persoanelor care nu 
au înscrise în LEP 
seria şi nr. actului 
de identitate. 
- Se sancţionează 
cu avertisment 
primarul comunei . 
 

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

1 Vaslui Judecătoria Murgeni 
 

DATA 
CONTROLULUI 

17.05.2011 
 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 
 

- 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; 

- 
 

-  Pǎstrarea listelor 
electorale 
permanente în 
bibliorafturi, pe 
comune, conform 
HGR nr. 720/2000. 
- Bibliorafturile sǎ 
conţinǎ şi adresele 
primite de la 
primǎriile 
comunelor 
arondate, cu 
persoanele 
decedate. 
- Predarea 
materialelelor 
utilizate la alegerile 
din 22.11.2009 
Instituţiei 
Prefectului Vaslui 
în vederea topirii; 

2 Vaslui Primăria oraşului 
Murgeni 

 
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 

- Există un numǎr de 8 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- Verificarea în 
teren a persoanelor 
care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. 



CONTROLULUI 
17.05.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
Nu este cazul 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
Nu este cazul 

 
 

 

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

 actului de 
identitate. 
 

3 Vaslui SPCLEP Murgeni 
 

DATA 
CONTROLULUI 

17.05.2011 
 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
Nu este cazul 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Nu este cazul 

- 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; 

- Nu există deficienţe  

 


