
Filiala Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea)                                                         Anexa nr. 2 
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Brăila Primăria comunei 

Unirea 
 

Data controlului: 
03.03.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost 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 listele 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. ; 
- 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 editate anterior celor 
pentru alegerilor prezidenţiale; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

  Modificările operate în 
lista electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei nu au 
fost comunicate către judecătorie. 
 

 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în lista electorală 
permanentă existentă la sediul 
primăriei. 
Pentru necomunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate, primarul comunei a 
fost sancţionat cu 
„Avertisment”. 
 

2. Brăila Primăria comunei 
Zăvoaia 

 
Data controlului: 

03.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;   Listele electorale 
permanente sunt păstrate la sediul 
primăriei în plicuri şi nu sunt 
semnate de primar şi secretar; 
  Nu se efectuează 
operaţiuni de actualizare a listelor 
electorale permanente în baza 
comunicărilor prevăzute de lege, 
însă au fost comunicate către 
judecătorie persoanele decedate 
în perioada 15 septembrie 2009 – 
martie 2011. 

 S-a dispus efectuarea 
operaţiunilor de actualizare a 
listelor electorale permanente, 
de persoana autorizată, în 
baza comunicărilor prevăzute 
de lege.  
 
 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare a 
listei electorale permanente 
editată pentru alegerile 
prezidenţiale din anul 2009, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment” . 

3. Brăila Judecătoria Însurăţei 
 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarelor 
originale ale listelor electorale permanente; 

 Nu toate primăriile transmit 
către judecătorie listele electorale 

 S-a recomandat primirea 
listelor electorale permanente 



Data controlului: 
03.03.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 
28.02.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

- primirea listelor 
electorale pe bază de 

adresă sau proces-verbal; 
- semnarea acestora de 

persoanele abilitate; 
- să fie desemnată o 

persoană cu evidenţa şi 
înregistrarea lep. 

- 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; 

permanente pe bază de adresă sau 
proces – verbal; 
 Nu se ţine o evidenţă a listelor 
electorale permanente primite şi a 
comunicărilor privind 
modificările operate în listele 
electorale permanente existente la 
sediul primăriei. 

de la primari pe bază de 
adresă sau proces – verbal; 
 S-a recomandat  pentru 
primirea  listelor electorale 
permanente şi a 
comunicărilor privind 
modificările operate în listele 
electorale permanente 
existente la sediul primăriei 
să se ţină o evidenţă scriptică. 

4. Buzău Primăria comunei 
Mihăileşti 

 
Data controlului: 

30.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Persoana autorizată a efectuat 
operaţiunile de actualizare în lista 
electorală permanentă editată 
pentru alegerile europarlamentare 
şi nu în exemplarul editat pentru 
alegerile prezidenţiale din anul 
2009; 
 Modificările operate în lista 
electorală permanentă editată 
pentru alegerile europarlamentare 
nu au fost comunicate către 
judecătoria competentă teritorial. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente editat pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare a 
listei electorale permanente 
editată pentru alegerile 
prezidenţiale din anul 2009, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment”. 

5. Buzău Primăria comunei 
Amaru 

 
Data controlului: 

30.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Persoana autorizată a operat în 
lista electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei doar 
o parte din persoanele decedate în 
perioada septembrie 2009 – 
martie 2011; 
 Modificările operate  în lista 
electorală permanentă nu au fost 
comunicate către judecătorie. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente editat pentru 
alegerile prezidenţiale din 
anul 2009; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 



control anterior. 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare a 
listei electorale permanente, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment” . 

6. Buzău Primăria comunei 
Glodeanu Sărat 

 
Data controlului: 

30.03.2011 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Listele electorale permanente 
nu sunt semnate de primar şi 
secretar. 

  Nu au fost dispuse măsuri. 

7. Buzău Primăria comunei 
Florica 

 
Data controlului: 

30.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Nu se efectuează operaţiuni de 
actualizare în listele electorale 
permanente, în baza 
comunicărilor prevăzute de lege. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare în 
listele electorale permanente, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment”. 

8. Buzău Primăria comunei 
Brădeanu 

Data controlului: 
31.03.2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Modificările operate în lista 
electorală permanentă existentă la 
sediul primăriei nu au fost 
comunicate către judecătorie. 

 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 



EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Pentru necomunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate, primarul comunei a 
fost sancţionat cu 
„Avertisment”. 

9. Buzău Primăria comunei 
Scutelnici 

 
Data controlului: 

29.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Listele electorale permanente 
nu sunt semnate de primar şi 
secretar; 
 Persoana autorizată a operat în 
lista electorală permanentă 
existentă la sediul primăriei doar 
o parte din persoanele decedate în 
perioada octombrie 2009 – martie 
2011; 
 Modificările operate  în lista 
electorală permanentă nu au fost 
comunicate către judecătorie. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 

10. Buzău Primăria comunei 
Glodeanu Siliştea 

 
Data controlului: 

31.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Listele electorale permanente 
sunt păstrate în plicuri şi nu sunt 
semnate de primar şi secretar; 
 Persoana autorizată a efectuat 
operaţiunile de actualizare în 
copia de pe lista electorală 
permanentă editată pentru 
alegerile europarlamentare şi nu 
în exemplarul editat pentru 
alegerile prezidenţiale din anul 
2009; 
 Modificările operate în lista 
electorală permanentă editată 
pentru alegerile europarlamentare 
nu au fost comunicate către 
judecătoria competentă teritorial. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare a 
listei electorale permanente 
editată pentru alegerile 
prezidenţiale din anul 2009, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment”. 

11. Buzău Primăria comunei 
Luciu 

 
Data controlului: 

29.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Listele electorale permanente 
nu sunt semnate de primar şi 
secretar; 
 Nu se efectuează operaţiuni de 
actualizare în exemplarul original 
al listei electorale permanente, în 
baza comunicărilor prevăzute de 
lege. 

 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 



EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 
Pentru neefectuarea 
operaţiunilor de actualizare în 
lista electorală permanentă, 
primarul comunei a fost 
sancţionat cu „Avertisment”. 

12. Buzău Primăria comunei 
Largu 

 
Data controlului: 

29.03.2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;  Nu a fost pus la dispoziţia 
echipei de control exemplarul 
original al listei electorale 
permanente editat pentru alegerile 
prezidenţiale din anul 2009; 
 Persoana autorizată a efectuat 
operaţiuni de actualizare în copia 
listei electorale permanente 
editată pentru alegerile 
prezidenţiale din anul 2009. 

 S-a dispus păstrarea listelor 
electorale permanente în 
condiţii corespunzătoare; 
 S-a dispus efectuarea la 
termen a comunicărilor 
prevăzute de lege şi operarea 
acestora în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente; 
 S-a dispus comunicarea 
către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente existent la sediul 
primăriei. 

13. Tulcea Instituţia Prefectului  
judeţul Tulcea 

Data controlului: 
21.03.2011 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

EFECTUAT: 
09.10.2009 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale din comuna Horia - judeţ Tulcea; 
- verificarea modului de respectare a termenelor legale de 
realizare a operaţiunilor electorale, conform Programului 
calendaristic; 
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei 
electorale. 

 Nu s-au constatat deficienţe 
privind modul de organizare a 
alegerilor locale parţiale pentru 
funcţia de primar al comunei 
Horia – judeţ Tulcea. 
 

 Nu a fost cazul. 
 

 


