
Filiala Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)                                                          Anexa nr. 1 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Neamţ Primăria comunei 

Horia 
 

DATA 
CONTROLULUI 

20.07.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
07.08.2008 

 
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; 

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

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

2. Neamţ Primăria comunei 
Secuieni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
20.07.2011 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
07.08.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 

- 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 

- Există un număr 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. 
 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
persoanei care opereazǎ 
în LEP. 
- Verificarea persoanelor 
care nu au înscrise în 
LEP seria şi nr. actului 
de identitate. 

(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 

3. Neamţ Primăria comunei 
Fǎurei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
21.07.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

24.03.2010 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 
persoanei care opereazǎ 
în LEP. 
- Transmiterea 
modificǎrilor operate în 
LEP la Judecǎtoria 
Roman. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- Pǎstrarea LEP în 
registre speciale cu file 
detaşabile. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment primarul 
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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

- Al doilea exemplar dupǎ LEC 
nu a fost transmis la Judecǎtoria 
Roman; 
-  Existǎ un numǎr de 5 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
numǎrul actului de identitate. 
 

- Transmiterea 
exemplarului doi dupǎ LEC 
la Judecǎtoria Roman. 
- Verificare în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 

4. Neamţ Primăria comunei 
Trifeşti 

 
DATA 

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

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

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



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
CONTROLULUI 

 
21.07.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

09.10.2008 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 
persoanei care opereazǎ 
în LEP. 
- Semnarea LEP de cǎtre 
persoanele abilitate 
(primar). 
 

 

- 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; 
 

5. Neamţ Primǎria comunei  
Dulceşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

25.07.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
09.10.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare 
a persoanei care 
opereazǎ în LEP şi 
LEC. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 

- 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; 

- Existǎ un numǎr 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. 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
 

- 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; 

6.  Neamţ Primăria comunei 
Ruginoasa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
25.07.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
 

24.03.2010 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Pǎstrarea LEP în 
registre speciale cu file 
detaşabile şi semnarea 
acestora de cǎtre 
persoanele abilitate. 
- Actualizarea LEP. 
- Transmiterea 
modificǎrilor operate în 
LEP la judecǎtoria 
arondatǎ. 
- Verificarea în teren a 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

- - 

7. Neamţ Primǎria comunei 
Vǎleni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
27.07.2011 

 
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 

- - 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

09.03.2011 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
-Pǎstrarea LEP în 
registre speciale cu file 
detaşabile. 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 
persoanei care opereazǎ 
în LEP şi LEC. 
- Actualizarea LEP. 
- Transmiterea 
modificǎrilor operate în 
LEP la judecǎtoria 
arondatǎ. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- A fost sanctionat cu 
avertisment primarul 
comunei. 
- A fost sanctionat cu 
avertisment secretarul 
comunei. 
 
 

 

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; 
 

8. Neamţ Primăria comunei 
Boteşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
27.07.2011 

 
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 

 - Nu existǎ dispoziţie de 
autorizare a persoanei care 
opereazǎ în LEP. 
- LEP nu sunt pǎstrate în registre 
speciale cu file detaşabile şi nu 
sunt semnate de persoanele 
abilitate. 
- Al doilea exemplar din LEP şi 
LEC nu a fost predat la 
judecǎtoria arondatǎ. 
- LEP nu sunt actualizate, iar 
modificǎrile operate nu au fost 
transmise la judecǎtoria arondatǎ. 
- Existǎ un numǎr de 7 persoane 
care nu au înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 

- Emiterea unei dispoziţii 
de autorizare a persoanei 
care sǎ opereze în LEP. 
- Pǎstrarea LEP în registre 
speciale cu file detaşabile şi 
semnarea acestora de cǎtre 
persoanele abilitate. 
- Transmiterea 
exemplarului doi la 
judecǎtorie. 
- Actualizarea LEP şi 
transmiterea modificǎrilor 
operate la judecǎtoria 
arondatǎ. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 



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

înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
- A fost sancţionat cu 
avertisment scris secretarul 
comunei. 
 

9. Neamţ Primăria comunei 
Girov 

 
DATA 

CONTROLULUI 
 

28.07.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
24.03.2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 
persoanei care opereazǎ 
în LEP 
- Transmiterea 
modificǎrilor operate în 
LEP la Judecǎtoria 
Roman. 
- Verificarea în teren a 
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 
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; 
 

- Existǎ un numǎr 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. 
 
 

10. Neamţ Primăria comunei 
Bârgǎoani 

 
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 

- Modificǎrile operate nu au fost 
transmise la judecǎtoria arondatǎ. 
- Al doilea exemplar din LEC nu 
a fost transmis la judecǎtoria 
arondatǎ. 

- Transmiterea 
modificǎrilor operate în 
LEP la judecǎtoria 
arondatǎ. 
- Transmiterea 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

28.07.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
26.05.2009 

 
MASURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- Emiterea unei 
dispoziţii de autorizare a 
persoanei care sǎ 
opereze în LEP. 
- Pǎstrarea LEP în 
registre speciale cu file 
detaşabile şi semnarea 
acestora de cǎtre 
persoanele autorizate. 
- Actualizarea LEP şi 
transmiterea 
modificǎrilor operate la 
Judecǎtoria Piatra 
Neamţ. 
- Predarea exemplarului 
doi dupǎ LEP la 
judecǎtorie. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de identitate. 
- A fost sanctionat cu 
avertisment primarul 
comunei. 
 
 

 
 

 

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; 
 

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

exemplarului doi dupǎ LEC 
la judecǎtoria arondatǎ. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 
actului de identitate. 
 

 


