Filiala Sud - Est

1.

Judeţul
Galați

Instituţia
Primăria comunei
Frumușița
Data controlului:
04.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
20.12.2012
MĂSURI
DISPUSE:
-efectuarea
la
termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege și
operarea acestora
în listele electorale
permanente;
-actualizarea
listelor electorale
permanente
de
către
primar
împreună
cu
S.P.C.L.E.P.,
conform
prevederilor art. 7,
alin. (7) din Legea
nr.
370/2004,
republicată;
-comunicarea către
judecătorie
și
D.E.B.A.B.D.
a
modificărilor
operate în listele
electorale
permanente;

Obiective
urmărirea modului de respectare, de către
autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii
în domeniul electoral a deciziilor şi hotărârilor
birourilor electorale, a instrucţiunilor şi hotărârilor
Autorităţii Electorale Permanente;
monitorizarea modului în care autorităţile
administraţiei publice locale îndeplinesc atribuţiile ce
le revin potrivit actelor normative în materie
electorală;
urmărirea modului de întocmire, a listelor
electorale permanente, speciale şi complementare şi
a copiilor acestora utilizate la alegerile pentru
Camera Deputaților și Senat din anul 2012;
verificarea modului de păstrare a listelor
electorale şi a modului de actualizare a acestora;
verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind autorizarea persoanei care efectuează
operaţiuni de modificare în listele electorale
permanente;
verificarea
semnării
listelor
electorale
permanente, a listelor electorale complementare şi a
listelor electorale speciale de către persoanele
abilitate;
verificarea predării de către primari la
judecătorii a câte unui exemplar din listele electorale;
monitorizarea modului în care primarii asigură
condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea
de către cetăţeni a înscrierii în listele electorale,
precum şi a modului de soluţionare a întâmpinărilor
privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din
listele electorale;
monitorizarea modului de întocmire şi
actualizare, de către primar şi şefii celorlalte instituţii
implicate în actualizarea la termenul prevăzut de lege
a listelor electorale;
verificarea modului de păstrare şi gestionare a
logisticii electorale folosite la consultările electorale
anterioare şi stadiul procurării logisticii electorale
necesare pentru desfăşurarea alegerilor;
verificarea modului în care BJABDEP
a
sprijinit primarul la delimitarea secţiilor de votare;
verificarea modului în care BJABDEP, primarul
şi secretarul localităţii au asigurat datele şi
informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către
prefect a obligaţiilor privind numerotarea şi aducerea
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Constatări
În exemplarul original al listelor electorale
permanente păstrat la primărie echipa de
control a identificat un număr de 6 (șase)
persoane majore și cu ultimul domiciliu pe
raza localității, persoane decedate, care nu
au fost radiate din liste.

Măsuri dispuse
►
efectuarea
la
termen
a
comunicărilor prevăzute de lege și
operarea acestora;
► efectuarea de operări în listele
electorale permanente de către
persoane autorizate;
► comunicarea către judecătoria
competentă teritorial a modificărilor
operate în exemplarul original al
listelor electorale permanente păstrat
la primărie;

2.

Constanța

Primăria orașului
Hârșova

la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării
secţiilor de votare;
verificarea gradului de respectare a termenelor
prevăzute în Programul calendaristic aprobat prin
H.G. nr. 890/10.09.2012.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată.

- 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
rămase
nedistribuite;
analiza demersurilor efectuate pentru punerea în
legalitate a persoanelor fără acte de identitate.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată.

Data controlului:
09.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
22.07.2008
MĂSURI
DISPUSE:
-păstrarea listelor
electorale
permanente
în
condiții
corespunzătoare
3.

Constanța

Serviciul Public
Comunitar Local
de Evidenţă a
Persoanelor
Hârșova
Data controlului:
09.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
22.07.2008

4.

Tulcea

MĂSURI
DISPUSE:
Primăria comunei
Niculițel
Data controlului:
10.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
14.04.2009
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5.

Brăila

MĂSURI
DISPUSE:
-efectuarea
de
operări, în baza
comunicărilor
primite,
în
exemplarul original
al listelor electorale
permanente;
-comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor
operate în listele
electorale
permanente;
Primăria orașului
Însurăței

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată.

Data controlului:
11.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
13.11.2008

6.

Brăila

MĂSURI
DISPUSE:
-efectuarea
de
operări, în baza
comunicărilor
primite, de către
persoana
autorizată,
în
exemplarul original
al listelor electorale
permanente păstrat
la primărie;
Serviciul Public
Comunitar Local
de Evidenţă a
Persoanelor
Însurăței
Data controlului:
18.09.2012
Data ultimului

3

control efectuat:
13.11.2008
MĂSURI
DISPUSE:
7.

Vrancea

Instituția
Prefectului –
județul Vrancea
Data controlului:
16.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:

8.

Vrancea

Biroul Județean de
Administrare a
Bazelor de Date
privind Evidența
Persoanelor
Vrancea
Data controlului:
16.10.2012

urmărirea modului de organizare a activităţilor
de instruire a funcţionarilor publici cu atribuţie în
materie electorală, a primarilor şi secretarilor
unităţilor administrativ-teritoriale, cu privire la
sarcinile ce le revin în vederea organizării şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor;
monitorizarea modului în care prefectul a
numerotat secţiile de votare, a transmis la Autoritatea
Electorală Permanentă delimitarea şi numerotarea
fiecărei secţii de votare şi a adus la cunoştinţă
publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare
în termenele prevăzute de lege;
monitorizarea modului în care prefectul şi
preşedintele tribunalului comunică, potrivit solicitării
Autorităţii Electorale Permanente, informaţiile cerute
privind avizarea persoanelor care pot deveni
preşedinţi de secţii de votare sau locţiitori ai
acestora;
urmărirea modului de stabilire a localurilor
secţiilor de votare, precum şi dotarea cu logistica
necesară desfăşurării activităţilor specifice;
verificarea modului de organizare şi desfăşurare a
activităţilor în conformitate cu prevederile Legii nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.
67/2004
pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare şi de respectare a termenelor
de realizare a acţiunilor prevăzute de Programul
calendaristic aprobat prin H.G. nr. 890/10.09.2012.
verificarea modului de întocmire şi predare în
termen a listelor electorale permanente;
verificarea modului în care BJABDEP
a
sprijinit primarii la delimitarea secţiilor de votare;
verificarea modului în care BJABDEP, primarii
şi secretarii unităţilor administrativ - teritoriale au
asigurat datele şi informaţiile necesare pentru
îndeplinirea de către prefect a obligaţiilor privind
numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a
delimitării şi numerotării secţiilor de votare;
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Nu s-au constatat deficiențe.

Nu a fost cazul.

Nu s-au constatat deficiențe.

Nu a fost cazul.

Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:

9.

Vrancea

Serviciul Public
Comunitar
Județean de
Evidență a
Persoanelor
Vrancea

Data controlului:
16.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:
10.

Vrancea

Biroul electoral de
circumscripție
județeană nr. 41
Vrancea
Data controlului:
16.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:

11.

Galați

Primăria orașului
Tg. Bujor

informare privind problemele de natură tehnică
şi organizatorică întâmpinate în pregătirea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaților și
Senat din data de 09.12.2012
verificarea modului de respectare a termenelor de
realizare a acţiunilor prevăzute de Programul
calendaristic aprobat prin H.G. nr. 890/10.09.2012.
- informare privind sprijinul acordat de serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
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
rămase
nedistribuite;
analiza demersurilor efectuate pentru punerea în
legalitate a persoanelor fără acte de identitate.
- verificarea respectării dispoziţiilor legale privind
afişajul electoral;
- respectarea prevederilor legale privind afişarea
propunerilor de candidaturi la sediul biroului
electoral de circumscripţie;
- verificarea respectării termenelor legale de
realizare a operaţiunilor electorale;
- obţinerea de informaţii în legătură cu
principalele probleme întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea consultărilor electorale;
- verificarea sediului şi dotarea biroului electoral;
- verificarea modului de organizare şi desfăşurare a
activităţilor în conformitate cu prevederile Legii nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.
67/2004
pentru
alegerea
autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare şi de respectare a termenelor
de realizare a acţiunilor prevăzute de Programul
calendaristic aprobat prin H.G. nr. 890/10.09.2012.
Conform obiectivelor prevăzute la pct.1.
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Nu s-au constatat deficiențe.

Nu a fost cazul.

Nu s-au constatat deficiențe.

Nu a fost cazul.

-listele electorale permanente editate
pentru referendumul național din iulie

► Actualizarea listelor electorale
permanente, în baza comunicărilor

Data controlului:
17.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
13.05.2008
MĂSURI
DISPUSE:
-semnarea de către
primar a dispoziției
privind autorizarea
unei persoane cu
actualizarea listelor
electorale;

12.

Galați

Serviciul Public
Comunitar Local
de Evidență a
Persoanelor Tg.
Bujor

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3.

Data controlului:
17.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
13.05.2008
MĂSURI
DISPUSE:
Nu a fost cazul.
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2012 sunt întocmite, pentru orașul Tg.
Bujor, pe străzi, în ordinea numerelor de
imobile, iar pentru cele 2 (două) sate
aparținătoare, Moscu și Umbrărești, în
ordinea alfabetică a alegătorilor;
- în listele electorale permanente echipa de
control a identificat un număr de 7
persoane fără serie și număr act de
identitate și un alegător decedat, care a fost
radiat din exemplarul original al listelor
electorale permanente editate pentru
referendumul național din iulie 2012;
- potrivit Registrului de decese, în
intervalul 30.08 – 15.10.2012, la nivelul
orașului s-au înregistrat 8 (opt) decese ale
unor persoane majore, cu ultimul domiciliu
pe raza orașului, decese neradiate în listele
electorale permanente;

primite,
de
către
persoanele
autorizate;
► Comunicarea către judecătoria
competentă teritorial a modificărilor
operate în exemplarul original al
listelor
electorale
permanente
existent la primărie, conform
prevederilor art. 26, alin. (9) din
Legea nr. 35/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
Recomandări:
► Respectarea prevederilor Deciziei
B.E.C. nr. 14D/11.10.2012 privind
unele măsuri pentru exercitarea
dreptului de vot, precum și pentru
buna organizare a alegerilor pentru
Camera Deputaților și Senat din anul
2012;
► Respectarea prevederilor Hotărârii
A.E.P. nr. 4/2008 privind condițiile
pe care trebuie să le îndeplinească
localurile secțiilor de votare pentru
alegerea Camerei Deputaților și a
Senatului;
► Depunerea diligențelor necesare,
de către primar împreună cu
S.P.C.L.E.P. Tg. Bujor pentru
intrarea în legalitate a celor 7 (șapte)
personae înscrise în listele electorale
permanente fără serie și număr act de
identitate;

- în listele electorale permanente echipa de
control a identificat un număr de 7
persoane fără serie și număr act de
identitate și un alegător decedat, care a fost
radiat din exemplarul original al listelor
electorale permanente editate pentru
referendumul național din iulie 2012;

► Depunerea diligențelor necesare,
de către primar împreună cu
S.P.C.L.E.P. Tg. Bujor pentru
intrarea în legalitate a celor 7 (șapte)
personae înscrise în listele electorale
permanente fără serie și număr act de
identitate;

13.

Vrancea

Primăria orașului
Panciu

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1.

-listele electorale permanente editate
pentru referendumul național din iulie
2012 sunt întocmite pe străzi, în ordinea
alfabetică a alegătorilor;
-în listele electorale permanente echipa de
control a identificat un număr de 39
persoane fără serie și număr act de
identitate și 87 de decese ale unor persoane
majore, cu ultimul domiciliu pe raza
localității, care nu au fost radiate din
exemplarul original al listelor electorale
permanente editate pentru referendumul
național din iulie 2012.

Data controlului:
18.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
19.02.2009
MĂSURI
DISPUSE:
-efectuarea
de
operarări în liste,
de către persoane
autorizate, în baza
comunicărilor
primite;
- comunicarea către
judecătoria
competentă
teritorial
a
modificărilor
operate
în
exemplarul original
al listelor electorale
permanente
existent
la
primărie;
14.

Vrancea

Serviciul Public
Comunitar Local
de Evidență a
Persoanelor Panciu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3.

►Efectuarea
la
termen
a
comunicărilor prevăzute de lege și
operarea acestora în listele electorale
permanente, în baza comunicărilor
primite,
de
către
persoanele
autorizate;
►Comunicarea către judecătoria
competentă teritorial a modificărilor
operate în exemplarul original al
listelor
electorale
permanente
existent la primărie, conform
prevederilor art. 26, alin. (9) din
Legea nr. 35/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
Recomandări:
► Depunerea diligențelor necesare,
de către primar împreună cu
S.P.C.L.E.P. Panciu pentru intrarea
în legalitate a celor 7 (șapte)
personae înscrise în listele electorale
permanente fără serie și număr act de
identitate;

Recomandări:
► Depunerea diligențelor necesare,
de către primar împreună cu
S.P.C.L.E.P. Panciu pentru intrarea
în legalitate a celor 7 (șapte)
personae înscrise în listele electorale
permanente fără serie și număr act de
identitate;

Data controlului:
18.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
19.02.2009
MĂSURI
DISPUSE:
Nu a fost cazul.
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15.

Tulcea

Instituția
Prefectului –
județul Tulcea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată .

Data controlului:
23.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:

16.

Tulcea

Biroul Județean de
Administrare a
Bazelor de Date
Tulcea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 8.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată .

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată .

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 10.

Deplasare neefectuată.

Acțiunea va fi reprogramată .

Data controlului:
23.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
MĂSURI
DISPUSE:
17.

Tulcea

Serviciul Județean
de Evidență a
Persoanelor Tulcea
Data controlului:
23.10.2012
Data ultimului
control efectuat:

18.

Tulcea

MĂSURI
DISPUSE:
Biroul electoral de
circumscripție
județeană nr. 38
Tulcea
Data controlului:
23.10.2012
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Data ultimului
control efectuat:

19.

Galați

MĂSURI
DISPUSE:
Primăria comunei
Tulucești

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

-listele electorale permanente editate
pentru alegerile pentru Camera Deputaților
și Senat din 9 decembrie 2012 sunt
întocmite pe sate aparținătoare, în ordinea
alfabetică a alegătorilor;
- în listele electorale permanente predate
de B.J.A.B.D.E.P. Galați prin procesul –
verbal nr. 3612271/22.10.2012 se regăseau
o persoană decedată la data de 13.08.2012
și două persoane decedate în cursul lunii
septembrie, la datele de 05.09.2012,
respectiv 24.09.2012, decese care au fost
comunicate către S.P.C.L.E.P. Galați prin
adresele
nr.
373/13.08.2012
și
471/01.10.2012.
- potrivit Registrului de decese, în
intervalul 13.08 – 24.10.2012, la nivelul
comunei Tulucești s-au înregistrat 16
(șaisprezece) decese ale unor persoane
majore, cu ultimul domiciliu pe raza
unității administrativ teritoriale, decese
radiate în exemplarul listelor electorale
permanente păstrat la primărie și în cel
predat la judecătorie prin adresa nr.
7.225/25.10.2012.

Data controlului:
25.10.2012
Data ultimului
control efectuat:
21.08.2009
MĂSURI
DISPUSE:
-actualizarea
listelor electorale
permanente în baza
comunicărilor
primite;
- transmiterea
modificărilor
operate în
exemplarul original
al listelor electorale
permanente către
judecătoria
competentă;
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► Efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de lege și
operarea acestora în listele electorale
permanente;
► Comunicarea către judecătoria
competentă teritorial a modificărilor
operate în exemplarul original al
listelor
electorale
permanente
existent la primărie, conform
prevederilor art. 26, alin. (9) din
Legea nr. 35/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
Recomandări:
► Depunerea diligențelor necesare,
de către primar împreună cu
S.P.C.L.E.P. Galați pentru intrarea în
legalitate a celor 7 (șapte) persoane
înscrise
în
listele
electorale
permanente fără serie și număr act de
identitate;
► Respectarea prevederilor Deciziei
B.E.C. nr. 14D/11.10.2012 privind
unele măsuri pentru exercitarea
dreptului de vot, precum și pentru
buna organizare a alegerilor pentru
Camera Deputaților și Senat din anul
2012 și ale Hotărârii A.E.P. nr.
4/2008 privind condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile
secțiilor de votare pentru alegerea
Camerei Deputaților și a Senatului;

