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Filiala Sud - Est      
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Brăila Primăria oraşului Ianca 

 
Data controlului: 

14.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

14.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- existenţa exemplarului original al listei 
electorale permanente şi a listei electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale; 
- verificarea modului de întocmire şi semnarea  
listelor electorale permanente şi  
complementare; 
- verificarea actualizării listelor electorale de 
către persoanele abilitate, în baza comunicărilor 
primite; evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele electorale 
permanente; autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de modificare în listele 
electorale; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la primărie; 
- verificarea predării unui exemplar al listelor 
electorale permanente către judecătoria 
competentă teritorial; 
- 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; 
respectarea datelor cu caracter personal cuprinse 
în listele electorale; 
- 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.); realizarea 
din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare; 
- verificarea respectării criteriilor de delimitare a 
secţiilor de votare, de arondare a alegătorilor la 
secţiile de votare şi a altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, conform prevederilor 
legislaţiei electorale; 
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 
- acordarea de îndrumare electorală cu privire la 
aplicarea prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea 
nr. 370/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind predarea spre 

Nu s-au constatat deficienţe. ► Actualizarea permanentă a listelor 
electorale permanente de către primar 
împreună cu S.P.C.L.E.P. Ianca, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 73 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
► Depunerea diligenţelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
cetăţenilor înscrişi în listele 
electorale permanente fără serie şi 
număr act de identitate sau fără 
menţiuni complete privind 
domiciliul. 
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topire a listelor electorale permanente emise 
pentru consultările electorale anterioare; 
-  obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

2. Brăila Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a 
Persoanelor Ianca 

 
Data controlului: 

14.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

14.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind sprijinul acordat primarilor 
în actualizarea listelor electorale permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
primari, cu privire la persoanele care au împlinit 
18 ani, care şi-au schimbat domiciliul sau care 
au decedat; 
- evidenţa comunicărilor privind persoanele 
cuprinse în listele electorale permanente; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu 
întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente;  
- evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor 
eliberate; 
- informare privind problemele de natură tehnică 
şi organizatorică întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
 

Nu s-au constatat deficienţe. ► Actualizarea permanentă a listelor 
electorale permanente de către primar 
împreună cu S.P.C.L.E.P. Ianca, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 73 
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
► Depunerea diligenţelor necesare 
pentru intrarea în legalitate a 
cetăţenilor înscrişi în listele 
electorale permanente fără serie şi 
număr act de identitate sau fără 
menţiuni complete privind 
domiciliul. 
 

3. Brăila Judecătoria Brăila 
 

Data controlului: 
17.08.2012 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
28.02.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- verificarea existenţei unui exemplar original al 
listelor electorale permanente ce cuprind 
alegătorii din unităţile administrativ – teritoriale 
arondate judecătoriei;  
- verificarea condiţiilor de păstrare a  listelor 
electorale permanente; 
- verificarea comunicării către primari a 
persoanelor care şi-au pierdut drepturile 
electorale;  
- verificarea existenţei comunicărilor transmise 
de primării, privind modificările operate în 
listele electorale;  
- discuţii de natură tehnică şi organizatorică 
privind predarea spre topire a listelor electorale 
permanente şi a celorlalte materiale utilizate în 
procesul electoral;  
- informare asupra colaborării dintre judecătorie 
şi celelalte instituţii implicate în procesul 
electoral.  

Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

4. Tulcea Primăria oraşului Isaccea 
 

Data controlului: 
21.08.2012 

 
Data ultimului control 

Conform obiectivelor prevăzute la punctul 1. - în exemplarul original al listelor 
electorale permanente păstrat la primărie s-
au identificat 7 persoane decedate în cursul 
lunilor iulie şi august 2012, decese care nu 
erau operate.  
Au fost efectuate operările prevăzute de 

► Actualizarea permanentă a listelor 
electorale permanente de către 
persoana autorizată, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 73, alin. (2), 
coroborat cu art. 26, alin. (1) – (4)  
din Legea nr. 35/2008, cu 
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efectuat: 
19.05.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

- păstrarea listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare; 
- semnarea de către primar a 
listei cu persoanele 
adăugate/ radiate din listele 
electorale permanente; 

lege până la finalizarea acţiunii de 
îndrumare electorală şi control. 
Măsurile dispuse la precedentul control au 
fost puse în executare. 

modificările şi completările 
ulterioare; 
 
► Comunicarea către judecătoria 
competentă teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul original al 
listelor electorale permanente 
existent la primărie; 
 

5. 
 

Tulcea Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a 
Persoanelor Isaccea 

Data controlului: 
21.08.2012 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
19.05.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la punctul 2. 
 

Nu s-au constatat deficienţe. Nu a fost cazul. 

6. Brăila Primăria oraşului Făurei 
 

Data controlului: 
23.08.2012 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
14.08.2008 

 
MĂSURI DISPUSE / 

Recomandări: 
- păstrarea listelor electorale 
permanente în condiţii 
corespunzătoare, în 
conformitate cu prevederile 
art. 16, coroborat cu art. 103 
din Legea nr. 67/2004, 
republicată; 
- semnarea copiilor listelor 
electorale permanente de 
către secretar, în 
conformitate cu prevederile 
art. 16, alin. (9) din Legea 
nr. 67/2004, republicată; 
- efectuarea operărilor 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Controlul nu a putut fi efectuat din 
următoarele motive: 
- prin adresa nr. 5.716/22.08.2012, 
înregistrată la Filiala Sud – Est a 
Autorităţii Electorale Permanente sub nr. 
1.259/22.08.2012, Primăria oraşului Făurei 
a solicitat reprogramarea acţiunii de 
îndrumare electorală şi control, motivat de 
faptul că primarul, secretarul şi seful 
S.P.C.L.E.P. Făurei sunt în concediu; 

Reprogramare control. 
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prevăzute de lege în 
exemplarul original al listei 
electorale permanente 
existent la primărie; 
- respectarea prevederilor 
art. 18 din Legea nr. 
35/2008 referitoare la 
organizarea secţiilor de 
votare; 

7. Brăila Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a 
Persoanelor Făurei 
Data controlului: 

23.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

14.08.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Controlul nu a putut fi efectuat din 
următoarele motive: 
- prin adresa nr. 5.716/22.08.2012, 
înregistrată la Filiala Sud – Est a 
Autorităţii Electorale Permanente sub nr. 
1.259/22.08.2012, Primăria oraşului Făurei 
a solicitat reprogramarea acţiunii de 
îndrumare electorală şi control, motivat de 
faptul că primarul, secretarul şi seful 
S.P.C.L.E.P. Făurei sunt în concediu; 

Reprogramare control. 

8. Brăila  Judecătoria Făurei 
 

Data controlului: 
23.08.2012 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
14.08.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Controlul nu a putut fi efectuat din 
următoarele motive: 
- reprogramarea acţiunilor de control din 
data de 23.08.2012 ; 
 

Reprogramare control la o dată 
ulterioară, la care se va desfăşura 
acţiune de îndrumare electorală şi 
control si la Primăria oraşului Făurei, 
S.P.C.L.E.P. Făurei. 

9. Vrancea Primăria oraşului Mărăşeşti 
 

Data controlului: 
28.08.2012 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
31.07.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

- organizarea secţiilor de 
votare cu respectrea 
prevederilor art. 18 alin. (6) 
din Legea 35/2008. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - actualizarea listelor electorale 
permanente se face de secretarul oraşului, 
care are în fişa postului menţiuni generale 
referitoare la păstrarea şi arhivarea listelor 
electorale; 
- operările efectuate în exemplarul original 
al listelor electorale permanente în 
perioada iunie – august 2012 nu au fost 
comunicate judecătoriei competente 
teritorial; 
- materialele de logistică electorală sunt 
păstrate în condiţii necorespunzătoare, într-
o magazie a primăriei; 
Măsura dispusă la precedentul control a 
fost realizată.  

► Actualizarea listelor electorale 
permanente, prin efectuarea de 
operaţiuni de către persoane 
autorizate, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 73, alin. (2), 
coroborat cu art. 26, alin. (1) – (4)  
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
► Comunicarea către judecătoria 
competentă teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul original al 
listelor electorale permanente 
existent la primărie; 
► Păstrarea materialelor de logistică 
electorală în condiţii 
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corespunzătoare. 
 

10. Vrancea Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a 

Persoanelor Mărăşeşti 
Data controlului: 

28.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

31.07.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; - între perioadele electorale nu se 
efectuează comunicări către primar privind 
persoanele care au împlinit 18 ani sau care 
şi-au schimbat domiciliul; 

► Actualizarea listelor electorale 
permanente, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 73, alin. (2), 
coroborat cu art. 26, alin. (1) – (4)  
din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 

11. Tulcea Primăria oraşului Măcin 
Data controlului: 

30.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

20.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
- desemnarea de către 
primar a unei persoane 
autorizate să efectueze 
operaţiuni în listele 
electorale permanente, în 
baza comunicărilor primite; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - listele electorale permanente şi 
complementare se păstrează, de către 
secretarul localităţii, în plicuri tip burduf; 
- nu se realizează actualizarea listelor 
electorale, în baza comunicărilor primite, 
deşi prin Dispoziţia primarului nr. 
77/07.08.2012 este desemnată o persoană 
pentru a efectua operaţiuni în listele 
electorale permanente şi complementare; 
- pentru referendumul naţional desfăşurat 
în data de 29.07.2012, 2 (două) din cele 6 
(şase) secţii de votare au fost organizate 
pentru un număr de 2.069, respectiv 2.037 
cetăţeni cu drept de vot; 

► Păstrarea listelor electorale în 
condiţii corespunzătoare, potrivit 
prevederilor art. 50, lit. a^1 din 
Legea nr. 35/2008, coroborate cu 
prevederile art. 7 din H.G. nr. 
720/2000 privind listele electorale 
permanente; 
► Actualizarea listelor electorale 
permanente, în baza comunicărilor 
primite, prin efectuarea de operaţiuni 
de către persoane autorizate, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 73, 
alin. (2), coroborat cu art. 26, alin. 
(1) – (4)  din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
► Comunicarea către judecătoria 
competentă teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul original al 
listelor electorale permanente 
existent la primărie; 
► Organizarea secţiilor de votare, 
pentru următoarele alegeri sau 
consultări cu caracter naţional sau 
local, cu respectarea prevederilor art. 
18, alin. (6) din Legea nr. 35/2008, 
respectiv pentru un număr de cel 
mult 2000 de locuitori; 

12. Tulcea Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a 
Persoanelor Măcin 
Data controlului: 

30.08.2012 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu s-au constatat deficienţe. Nu a fost cazul. 
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Data ultimului control 
efectuat: 

20.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

13. Tulcea Judecătoria Măcin 
Data controlului: 

30.08.2012 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

29.04.2010 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Nu s-au constatat deficienţe. Nu a fost cazul. 

  


