
Filialei Nord-Vest 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Bistita 

Nasaud 
Primăria com. 

Lunca Ilvei 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri 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 comunicărilor 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 scrutinelor electorale 
anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea prevederilor 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, privind 
predarea spre topire a listelor electorale permanente;  
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din Legea 
nr. 67/2004 privind actualizarea listelor electorale complementare;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau de 
către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale complementare de către 
persoanele abilitate; 

- controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional (12.12.2012-
16.12.2012); 

- controlul se va reprograma; 



- verificarea gradului de respectare a termenelor programului 
calendaristic privind alegerile parlamentare din 09 decembrie 
2012; 

2. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com. Ilva 
Mare  

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri 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 comunicărilor 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 scrutinelor electorale 
anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea prevederilor 
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, privind 
predarea spre topire a listelor electorale permanente; 
- verificarea gradului de respectare a termenelor programului 
calendaristic privind alegerile parlamentare din 09 decembrie 
2012; 

- controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional  (12.12.2012-
16.12.2012); 

- controlul se va reprograma; 

3.  Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Magura Ilvei 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 

- conform obiectivelor de la pct.1; 
-  

- controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 

-  controlul se va reprograma; 



 
Masuri dispuse: 

-    

electoral naţional (12.12.2012-
16.12.2012); 

4.  Bistrita 
Nasaud 

Primăria com. 
Lesu  

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-    

 
-conform obiectivelor de la pct. 2 

- controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

- controlul se va reprograma 

5. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Ilva Mica  

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-    

 
-conform obiectivelor de la pct. 2 

- controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire la 
Sistemul integrat de management 
al documentelor si cu privire la 
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 
(12.12.2012-16.12.2012); 

- controlul se va reprograma 

6. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Poiana Ilvei 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

- controlul se va reprograma  

7. Bistrita Primăria com.  -conform obiectivelor de la pct. 2; - controlul nu s-a efectuat; - controlul se va reprograma 



Nasaud Maieru 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-    

motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire la 
Sistemul integrat de management 
al documentelor; ; si cu privire la 
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional 
(12.12.2012-16.12.2012); 

8. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Rodna 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 1; - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

 

- controlul se va reprograma 

 
9. Bistrita 

Nasaud 
Primăria com.  

Sant 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

 

-controlul se va reprograma  

10. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Micestii de Campie 

 
Data controlului: 

- 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 

-  controlul se va reprograma 



Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

 

11 Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
Chiochis 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
-    

-conform obiectivelor de la pct. 2; - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 

 

- controlul se va reprograma 
 

12. Bistrita 
Nasaud 

Primăria com.  
 

Samihai de Campie 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2; - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelor si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional(12.12.2012-
16.12.2012); 
 

 

- controlul se va reprograma; 

13. Bistrita 
Nasaud 

Primăria oraş  
Branistea 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire la 
Sistemul integrat de management 
al documentelor si cu privire la 
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional 

- controlul se va reprograma 



Masuri dispuse: (12.12.2012-16.12.2012);  
14. Bistrita 

Nasaud 
Primăria com. 

 
Ciceu Mihaiesti  

   
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire 
la Sistemul integrat de 
management al documentelo si 
cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului 
electoral naţional (12.12.2012-
16.12.2012); 

- controlul se va reprograma 

15. Bistrita 
Nasaud 

Primăria oraş  
Nuseni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat; 
motivat de deplasarea 
personalului filialei la Bucuresti 
in vederea instruirii cu privire la 
Sistemul integrat de management 
al documentelor si cu privire la 
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional 
(12.12.2012-16.12.2012); 

- controlul se va reprograma 
 

16. Bihor Primăria com.  
Curtuişeni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 
 

17. Bihor Primăria   
oraş Valea lui Mihai 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 

- controlul se va reprograma 
 



control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

18. Bihor S.P.C.L.E.P. oraş 
Valea lui Mihai 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
 

-- comunicarea catre primari a persoanelor care si-au schimbat 
domiciliul, care au implinit 18 ani si care au decedat; 
- evidenta comunicarilor  privind persoanele cuprinse in LEP 
- intocmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta cu 
LEP 
- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate; 
-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale; 

- controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 
 

19. Bihor Primăria com.  

Şimian 
 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

20. Bihor Primăria com. 
Tarcea  

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 



21. Bihor Primăria com. 
Salacea 

 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, 
motivat de activitatea 
desfasurata de personalul 
filialei in birourile electorale de 
circumscriptie si coordonarea 
activitatii de instruire a 
reprezentantilor UAT privind  
Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

22. Bihor Primăria com.  
Buduslău 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 
 

23. Bihor Primăria com.  
Cherechiu 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
 Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 2 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

24. Bihor Primăria com.  
Săcuieni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 

- controlul se va reprograma 
 



- 
Masuri dispuse: 

 

instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

25. Bihor S.P.C.L.E.P com. 
Săcuieni 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor de la pct.18; - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

26. Bihor Primăria mun. 
Marghita 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-    

- conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

27. Bihor S.P.C.L.E.P mun. 
Marghita 

Data controlului: 
- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- conform obiectivelor de la pct.18; - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 
de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

- controlul se va reprograma 

28. Bihor Primăria com. 
Viişoara  

- conform obiectivelor de la pct. 1 - controlul nu s-a efectuat, 
deplasarea a fost anulata, motivat 

- controlul se va reprograma 



 
Data controlului: 

- 
Data ultimului 

control efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

de activitatea desfasurata de 
personalul filialei in birourile 
electorale de circumscriptie si 
coordonarea activitatii de 
instruire a reprezentantilor UAT 
privind  Sistemul Informatic al 
Registrului electoral naţional; 

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

Tileagd 

Data controlului: 
06.11.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.11.2008 
Masuri dispuse: 

- actualizarea LEP 
- autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP;  

 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - actualizările efectuate în 
cuprinsul listelor elctorale nu au 
fost transmise către Judecătoria 
Aleşd; 
-al doilea exemplar al  listelor 
electorale complementare nu a 
fost transmis către judecătorie; 

-pentru netransmiterea către 
judecătorie a listelor 
electorale, s-a hotărât 
sancţionarea dl.primar 
Codrea Adrian Romus cu 
amendă art.50, lit.a^4, Lg. 
35/2008;. 
-actualizarea dispoziţiei 
privind desemnarea unei 
persoane pentru operarea în 
cuprinsul listelor electorale 
permanente şi listelor 
electorale complementare; 
-transmiterea periodic -
recomandat lunar - a 
actualizării listelor 
electorale către judecătorie; 
-afişarea unui anunţ privind 
posibilitatea consultării 
listelor electorale de către 
persoanele interesate; 

30. Bihor Primaria com. 
Sacadat 

Data controlului: 
06.11.2012 

Data ultimului 

- conform obiectivelor de la pct. 1 - nu există la data controlului, 
liste electorale complementare la 
nivelul comunei, spre a putea fi 
verificate de către echipa de 
control; 
-nu s-a putut face dovada 

-primarul Popa Aurel a fost 
sancţionat cu amendă pentru 
că nu a făcut dovada 
existenţei şi păstrării listelor 
electorale complementare-
Lg. 67/2004, art. 103, lit.c. 



control efectuat: 
26,10,2011 

Masuri dispuse: 
- transmiterea 
actualizarilor la 
judecatorie;  

ridicării listelor electorale 
complementare de la ORI Bihor; 

- actualizarea dispoziţiei 
privind autorizarea unei 
persoane pentru operare în 
listele electorale - toate 
tipurile; 
-transmiterea lunară a 
actualizărilor operate în 
listele electorale permanente 
la judecătorie; 

31. Bihor Primaria com. Bors 

Data controlului: 
06.11.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

08.10.2009 
Masuri dispuse: 

-actualizare LEP; 

- conform obiectivelor de la pct. 1 -al doilea exemplar al listor 
electorale complementare nu a 
fost transmis către judecătorie 
-până la data controlului nu a 
fost transmis al doilea exemplar 
al listelor electorale permanente 
către judecătoria competentă din 
punct de vedere teritorial; 
 

-transmiterea exemplarului 
doi al listelor electorale 
permanente şi 
complementare către 
judecătorie; 
-transmiterea periodic - 
lunar – a actualizărilor 
operate în cuprinsul listelor 
electorale. 
 

 


