
Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)                                                                      Anexa nr. 6 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Măsuri dispuse 
1. Satu Mare Primaria comunei 

Bogdand 
Data controlului: 

05.07.2011 
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 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 scrutinelor 
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 existenţei listelor electorale complementare la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale in conformitate cu 
situaţia O.R.I.  
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând 
listele electorale complementare; 
- verificarea comunicării de către O.R.I. a actualizărilor până 
la data de  1 martie;  
- 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 realizat; în această 
perioadă s-au desfăşurat controale în 
judeţul Bihor; 

- controlul se va reprograma; 
 

2. Satu Mare Primăria comunei 
Hodod 

 Data controlului: 
05.07.2011 

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; 

- controlul nu s-a realizat; în această 
perioadă s-au desfăşurat controale în 
judeţul Bihor; 

-- controlul se va 
reprograma; 

 



- 
Masuri dispuse: 

-    

- 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 scrutinelor 
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 primirii de liste electorale complementare noi la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale de la O.R.I . 

3.  Maramureş Primaria comunei 
Şişeşti 

 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 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 

- controlul nu s-a realizat; în această 
perioadă s-au desfăşurat controale în 
judeţul Bihor; 

- controlul se va reprograma; 
 



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 primirii de liste electorale complementare noi la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale de la O.R.I . 

4.  Maramureş Primaria 
municipiului 
Baia Mare  

Data controlului: 
12.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

04.05.2011 
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 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 scrutinelor 
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 existenţei listelor electorale complementare la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale in conformitate cu 
situaţia O.R.I.  
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând 
listele electorale complementare; 
- verificarea comunicării de către O.R.I. a actualizărilor până 
la data de  1 martie;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. 
sau de către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale complementare de 
către persoanele abilitate; 
- verificarea modului de desfăşurare şi organizare a 
acţiunilor privind alegerile parţiale pentru Camera 
Deputatilor – Colegiul 2 Maramures; 
- verificarea respectării termenelor programului calendaristic 
privind alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor; 

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 



- verificarea modului de stabilire a localurilor secţiilor de 
votare; 
- urmărirea respectării numărului de locuitori pentru care se 
organizează o secţie de votare; 
- verificarea aducerii la cunostinta publica a delimitarii si 
numerotarii sectiilor de votare; 
- verificarea punerii la dispoziţia partidelor politice, a 
alianţelor politice şi a alianţelor electorale a copiilor de 
listele electorale permanente; 
- verificarea respectării dispoziţiilor legale privind afisajul 
electoral; 
- verificarea modului de respectare a hotărârilor BEC, 
precum si a deciziilor BEJ; 

5. Maramureş S.C.P.L.E.P. 
Baia Mare 

 Data controlului: 
12.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

04.05.2011 
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; 
- existenta LEP  pe suport magnetic;  

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

6. Maramureş B.J.A.B.D.E.P.  
Maramureş  

Data controlului: 
12.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

07.04.2011 
Masuri dispuse: 

-    

- 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 
scrutinelor electorale anterioare; 
-respectarea termenelor de îndeplinire a sarcinilor prevăzute 
în Programul calendaristic pentru alegerile parţiale pentru 
Camera Deputaţilor. 

- controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

7. Maramureş Primaria oraş 
Şomcuta Mare 

Data controlului: 
14.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

12.05.2009 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

8. Maramureş S.C.P.L.E.P. 
Şomcuta Mare 

 Data controlului: 
14.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

12.05.2009 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 5; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 



Masuri dispuse: 
- 

9. Maramureş Primăria comunei  
Copalnic-Mănăştur 

Data controlului: 
19.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

10.11.2010 
Masuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

10. Maramureş S.C.P.L.E.P. 
Copalnic Mănăştur 

Data controlului: 
19.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

10.11.2010 
Masuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 5; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

11. Maramureş Institutia Prefectului 
Maramureş; 

 
INSTRUIRE 
PRIMARI SI 
SECRETARI 

- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea 
alegerilor partiale pentru Camera Deputaţilor; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale; 
- verificarea respectarii programului calendaristic pentru 
alegerile partiale pentru Camera Deputaţilor ; 
- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile  
parţiale pentru Camera Deputaţilor; 
- verificarea asigurarii sediului si a dotarilor si conditiilor 
corespunzatoare biroului electoral de circumscriptie; 
- participarea la acţiunea de instruire a primarilor şi 
secretarilor UAT cu privire la alegerile parţiale pentru 
Camera Deputaţilor. 

- realizat; - 
 

12. Maramureş Primăria comunei 
Cerneşti 

Data controlului: 
19.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

10.11.2010 
Masuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 
parţiale din 21.08.2011; 

- controlul se va reprograma; 
 

13. Maramureş Primaria comunei 
Remetea Chioarului 

  Data controlului: 
21.07.2011 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost amânată pentru începutul lunii 
august, când sunt primite şi emise 
toate documentele pentru alegerile 

- controlul se va reprograma; 
 



Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

parţiale din 21.08.2011;  
- în această zi s-a desfăşurat instruirea 
cu primarii şi secretarii; 

14. Maramureş Primaria comunei 
Coaş 

 Data controlului: 
21.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata din lipsa de fonduri; s-
au efectuat acţiuni premergătoare 
alegerilor parţiale parlamentare din  
Maramureş; 
 - în această zi s-a desfăşurat 
instruirea cu primarii şi secretarii; 

- controlul se va reprograma; 
 

15. Maramureş Primaria comunei 
Săcălăşeni  

Data controlului: 
21.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata din lipsa de fonduri; s-
au efectuat acţiuni premergătoare 
alegerilor parţiale parlamentare din  
Maramureş; 
- în această zi s-a desfăşurat instruirea 
cu primarii şi secretarii; 

- controlul se va reprograma; 
 

16. Maramureş Primaria comunei 
Dumbrăviţa  

Data controlului: 
26.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - actualizarile nu au fost 
transmise catre Judecatoria Baia-
Mare; 
 

- Pentru săvârsirea de către 
secretar 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 ” . 

17. Maramureş Primaria comunei  
Groşi 

 Data controlului: 
26.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 4; - controlul nu s-a realizat; deplasarea 
a fost anulata din lipsa de fonduri; s-
au efectuat acţiuni premergătoare 
alegerilor parţiale parlamentare din  
Maramureş; 

- controlul se va reprograma; 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

Uileacu de Beiuş  
Data controlului: 

06.07.2011 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; -actualizările LEP nu au fost 
comunicate la judecătorie;   

-transmiterea actualizărilor 
în 15 zile la judecătorie; 
- Pentru săvârsirea de către 
secretar 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 ” ; 

2 Bihor Primaria comunei 
Finiş  

Data controlului: 
06.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 3 -actualizările LEP nu au fost 
comunicate la judecătorie;   

-transmiterea actualizărilor 
în 15 zile la judecătorie; 
- Pentru săvârsirea de către 
secretar 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 Bihor Primaria comunei  
Tărcaia  

Data controlului: 
06.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; -actualizările LEP nu au fost 
comunicate la judecătorie;   

-transmiterea actualizărilor 
în 15 zile la judecătorie; 
- Pentru săvârsirea de către 
secretar 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 Bihor Primaria comunei 
Lazuri de Beiuş 
Data controlului: 

05.07.2011 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 3; - nu au fost constatate deficienţe; - 

5 Bihor Primaria comunei 
Budureasa  

Data controlului: 
05.07.2011 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- 

- Conform obiectivelor prevazute la pct. 3; -actualizările LEP nu au fost 
comunicate la judecătorie;   

-transmiterea actualizărilor 
în 15 zile la judecătorie; 
- Pentru săvârsirea de către 
secretar 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 ”  

 


