Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)

1.

Judeţul
Sălaj

Instituţia
Primaria com.
Crasna
Data controlului:
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

Obiective
- 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;
- verificarea modului de desfăşurare şi organizare a
acţiunilor privind alegerile locale parţiale;
- verificarea respectării termenelor programului
calendaristic privind alegerile locale parţiale;
- verificarea delimitarii si numerortarii sectiilor de votare
- verificarea aducerii la cunostinta publica a delimitarii si
numerotarii sectiilor de votare
- verificarea comunicarii catre biroul electoral de
circumscriptie a numarului de alegatori rezultat din LEP
si LEC
- verificarea LEC si a existentei listelor electorale
speciale
- verificarea stabilirii locurilor speciale de afisaj electoral
- respectarea termenului de punere la dispozitia partidelor
politice a copiilor de pe LEP si LES

Anexa nr. 6
Constatari
- activitatea de îndrumare
electorală şi control nu s-a
desfăşurat
deoarece
reprezentanţii
unităţii
controlate erau implicaţi în
alte activităţi (sedinta a
consiliului
local
si
recensământul agricol);
- controlul se va reprograma;

Măsuri dispuse
Reprogramare control

2.

Sălaj

Primaria comunei
Vîşolţ
Data controlului:
07.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

actualizările
listelor
electorale permanente nu au
fost transmise la judecătorie;
- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente.
- Există 6 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- transmiterea actualizărilor la
judecătorie în termen de 15 zile;
- autorizarea unei persoane să opereze
în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;
- Pentru săvârsirea de către primar a
faptei prevăzute de art. 261 , lit. e si
sanctionate de art. 262 din Legea nr.
370/2004 cu modif. si complet. ulter.
s-a stabilit ”avertisment ” ;

3.

Sălaj

Primaria comunei
Pericei
Data controlului:
07.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

actualizările
listelor
electorale permanente nu au
fost transmise la judecătorie;
- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente.
- Există 7 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- transmiterea actualizărilor la
judecătorie;
- autorizarea unei persoane să opereze
în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;
- Pentru săvârsirea de către primar a
faptei prevăzute de art. 261 , lit. e si
sanctionate de art. 262 din Legea nr.
370/2004 cu modif. si complet. ulter.
s-a stabilit ”avertisment ” ;

4.

Sălaj

Primaria comunei
Chieşd
Data controlului:
08.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primaria comunei
Şamşud
Data controlului:
08.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

- nu era autorizata, prin
dispozitie, o persoana pentru
pastrarea,
punerea
spre
consultare
si
operarea
modificarilor
in listele
electorale ;
- Există 9 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
actualizările
listelor
electorale permanente nu au
fost transmise la judecătorie;
- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente.
- Există 2 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- desemnarea prin dispozitie a unei
persoane pentru pastrarea, punerea
spre
consultare
si
operarea
modificarilor in listele electorale ;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

5.

Sălaj

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

- transmiterea actualizărilor la
judecătorie ;
- autorizarea unei persoane să opereze
în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;
- Pentru săvârsirea de către primar a
faptei prevăzute de art. 261 , lit. e si
sanctionate de art. 262 din Legea nr.

Sălaj

Instituţia Prefectului
Judeţului Sălaj
Data controlului:
07.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
11.01.2011
Masuri dispuse:
-

7.

Sălaj

8.

Sălaj

B.J.A.B.D.E.P
Salaj
Data controlului:
07.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
11.01.2011
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Almaşu
(alegeri parţiale)
Data controlului:
09.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
07.04.2009
Masuri dispuse:
- actualizarea listelor
electorale;
- semnarea şi
ştampilarea listelor
electorale;
- asigurarea consultării
listelor electorale;
- autorizarea unei
persoane pentru
operarea în listele
electorale;
- pastrarea in registre
cu file detaşabile a
listelor electorale;

6.

370/2004 cu modif. si complet. ulter.
s-a stabilit ”avertisment ” ;
-Nu a fost cazul

- informare privind problemele de natură tehnică şi
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea
alegerilor locale partiale;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei
electorale;
- verificarea respectarii programului calendaristic pentru
alegerile locale partiale;
- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind
alegerile partiale locale;
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între
Autoritatea Electorală Permanentă şi Instituţia Prefectului
– judeţului Sălaj;
- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de
întocmire şi de punere la dispoziţia primarilor a două
exemplare originale ale listelor electorale permanente, în
conformitate cu prevederile legale;
- informare privind problemele de natură tehnică şi
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea
consultărilor electorale anterioare

- nu au
deficiente;

- nu s-au constatat deficiente;

- Nu a fost cazul

- verificarea modului de desfăşurare şi organizare a
acţiunilor privind alegerile locale parţiale;
- verificarea respectării termenelor programului
calendaristic privind alegerile locale parţiale;
- verificarea delimitarii si numerortarii sectiilor de votare
- verificarea aducerii la cunostinta publica a delimitarii si
numerotarii sectiilor de votare
- verificarea comunicarii catre biroul electoral de
circumscriptie a numarului de alegatori rezultat din LEP
si LEC
- verificarea LEC si a existentei listelor electorale
speciale
- verificarea stabilirii locurilor speciale de afisaj electoral
- respectarea termenului de punere la dispozitia partidelor
politice a copiilor de pe LEP si LES

- exemplarul 2 al listelor
electorale nu a fost transmis la
judecătorie;
- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente;
- Există 3 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- transmiterea exemplarului 2 al
listelor electorale la judecătorie;
- desemnarea prin dispozitie a unei
persoane pentru pastrarea, punerea
spre
consultare
si
operarea
modificarilor in listele electorale ;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

fost

constatate

9.

Sălaj

10.

Sălaj

11.

Bistriţa
Năsăud

12.

Bistriţa
Năsăud

13.

Cluj

Primăria comunei
Măerişte
Data controlului:
08.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Carastelec
Data controlului:
08.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Chiuza
Data controlului:
15.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Nimigea
Data controlului:
15.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1

- nu s-au constatat deficiente;
- Există o persoana care nu are
înscrisa în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1

- nu s-au constatat deficiente;

- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1

- listele electorale permanente
şi complementare nu erau
semnate de către primar;
actualizările
listelor
electorale permanente nu au
fost transmise la judecătorie;
- Există o persoana care nu are
înscrisa în LEP seria şi nr.
actului de identitate.
actualizările
listelor
electorale permanente nu au
fost transmise la judecătorie;
- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente;
- Există 2 persoane care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- semnarea de către primar a listelor
electorale;
- transmiterea actualizărilor la
judecătorie în termen de 15 zile;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

Judecătoria Huedin
Data controlului:
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

- 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,

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1

- transmiterea actualizărilor la
judecătorie în termen de 15 zile;
- desemnarea prin dispozitie a unei
persoane pentru pastrarea, punerea
spre
consultare
si
operarea
modificarilor in listele electorale ;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

- activitatea
de
indrumare Reprogramare control
electorala si control a fost
anulata
datorita
activitatii
desfasurate cu ocazia alegerilor
partiale din com. Almasu, jud.
Salaj ;
- controlul se va reprograma;

cu modificările şi completările ulterioare privind predarea
spre topire a listelor electorale permanente;
14.

Cluj

15.

Maramureş

16.

Maramureş

17.

Cluj

18.

Cluj

Primăria comunei
Călăţele
Data controlului:
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Sălsig
Data controlului:
22.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Fărcaşa
Data controlului:
22.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Judecătoria Turda
Data controlului:
24.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
S.C.P.L.E.P. Turda
Data controlului:
24.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
-

- activitatea
de
indrumare Reprogramare control
electorala si control a fost
anulata
datorita
activitatii
desfasurate cu ocazia alegerilor
partiale din com. Almasu, jud.
Salaj ;
- controlul se va reprograma;
Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

-Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente,

- autorizarea unei persoane să opereze
în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente;
- Există o persoana care nu are
înscrisa în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- autorizarea unei persoane să opereze
în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

Conform obiectivelor prevazute la pct. 13;

1.informare privind sprijinul acordat primarilor in
actualizarea listelor electorale permanente;
2.verificarea efectuarii de comunicari catre primari, cu
privire la persoanele care au implinit 18 ani, care si-au
schimbat domiciliul sau care au decedat;
3.obtinerea de informatii in legatura cu intocmirea si
eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu listele
electorale permanente;
4.indrumare privind aplicarea legislatiei electorale.

- Nu s-au constatat deficienţe;

- Nu s-au constatat deficienţe;

-

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

Instituţia

1.

Maramureş

2.

Maramureş

S.C.P.L.E.P.
Fărcaşa
Data controlului:
22.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Ardusat
Data controlului:
22.02.2011
Data ultimului control
efectuat:
Masuri dispuse:

Obiective

Măsuri dispuse

Constatari

Conform obiectivelor prevazute la pct. 18;

- nu s-au constatat deficiente;

-

Conform obiectivelor prevazute la pct. 1;

- Nu a fost desemnată o
persoană
să
efectueze
operaţiunea de actualizare a
listelor electorale permanente;
- Există 12 persoane care nu
au înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

- autorizarea unei persoane să
opereze în listele electorale;
- s-a acordat îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre
topire a listelor electorale de la
alegerile anterioare;

