
Filiala Sud - Est      
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Buzău Primăria oraşului 

Pogoanele 
 

Data  
controlului: 
01.11.2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
24.02.2009 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

- semnarea 
listelor 
electorale 
permanente de 
către primar 

- efectuarea de 
operări în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente 
păstrat la 
primărie  

- comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor 
operate în 
exemplarul listei 
electorale 
permanente; 

- 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; 
- verificarea modului de păstrare a listelor 
electorale şi a modului de actualizare a acestora; 
- autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni 
de modificare în listele electorale permanente; 
- verificarea semnării listelor electorale de către 
persoanele abilitate; 
- verificarea predării de către primari la 
judecătorii a câte unui exemplar din listele electorale; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
judecătoria competentă teritorial cu privire la 
modificările operate în exemplarul listei electorale 
permanente existent la primărie; 
- 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 

Un număr de 13 alegători sunt înscrişi în 
listele electorale fără menţiuni privind 
seria şi numărul actului de identitate.  
Secţia de votare din satul Căldărăşti este 
organizată pentru un număr de 2111 
locuitori şi 1668 alegători. 
Măsurile dispuse la precedentul control au 
fost puse în aplicare. 
 

►Întocmirea şi actualizarea 
permanentă a listelor electorale în 
conformitate cu disp. art. 73 raportat 
la disp. art. 26 din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 
►Depunerea diligenţelor necesare, 
de către primărie împreună cu 
S.P.C.L.E.P.,  pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor înscrise în 
listele electorale permanente fără 
serie şi număr act de identitate şi fără 
menţiuni complete privind adresa de 
domiciliu, conform dispoziţiilor 
legale; 
►Amenajarea şi dotarea localurilor 
secţiilor de votare în conformitate cu 
disp. art. 41 din Legea nr. 35/2008 şi 
a recomandărilor stabilite prin 
Hotărârea AEP nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. S-a 
recomandat asigurarea unei cabine de 
vot pentru fiecare 300 de alegători 
arondaţi la o secţie de votare. 
►Delimitarea şi organizarea secţiilor 
de votare cu respectarea normei de 
arondare prevăzută de dispoziţiile art. 
18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008. 
►Asigurarea locurilor speciale de 
afişaj electoral ţinând seama de 
numărul competitorilor electorali 
care participă la alegeri, până la 
începerea campaniei electorale, în 



necesare pentru desfăşurarea alegerilor; 
- verificarea modului în care BJABDEP  a 
sprijinit primarul la delimitarea secţiilor de votare; 
- verificarea modului în care primarul şi 
secretarul localităţii 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; 
verificarea gradului de respectare a termenelor 
prevăzute în   Programul calendaristic aprobat prin 
H.G. nr. 890/10.09.2012. 

conformitate cu disp. art. 39 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 35/2008. 
►Îndepărtarea din spaţiul public a 
oricăror materiale de propagandă 
electorală rămase de la campaniile 
electorale precedente, în conformitate 
cu disp. art. 39 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008. Termen de realizare: până 
la începerea campaniei electorale, 
9.11.2012. 
  
 

2. Constanța Instituţia 
Prefectului judeţul 

Constanţa 
 

Data controlului: 
07.11. 2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- urmărirea modului de stabilire a localurilor 
secţiilor de votare, precum şi dotarea cu 
logistica necesară desfăşurării activităţilor 
specifice; 

- monitorizarea modului de distribuire a 
buletinelor de vot, a ştampilelor de control 
şi a ştampilelor cu menţiunea VOTAT, 
precum şi a celorlalte materiale necesare 
votării; 

- urmărirea modului de respectare a deciziilor 
şi hotărârilor BEC, a deciziilor Biroului 
electoral de circumscripţie judeţeană şi a 
instrucţiunilor şi hotărârilor AEP; 
monitorizarea modului de respectare a 
termenelor de realizare a acţiunilor 
prevăzute de Programul calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 890/10.09.2012. 

Activităţile au fost desfăşurate în 
conformitate cu Programul calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 890/01.09.2012. 

Nu a fost cazul. 

3. Constanța Biroul Judeţean de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 

Persoanelor 
Constanţa 

 
Data controlului: 

07.11. 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 a 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; 
 monitorizarea modului de respectare a termenelor de 

Activităţile au fost desfăşurate cu 

respectarea termenelor de realizare a 

acţiunilor prevăzute de Programul 

calendaristic aprobat prin H.G. nr. 

890/01.09.2012. 

Nu a fost cazul 



 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

realizare a acţiunilor prevăzute de Programul 
calendaristic aprobat prin H.G. nr. 890/10.09.2012. 

4. Constanța Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a 
Persoanelor 
Constanţa  

Data controlului: 
07.11. 2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

- efectuarea comunicărilor privind actualizarea 
listelor electorale permanente;  
- evidenţa cărţilor de alegător rămase 
nedistribuite; 
analiza demersurilor efectuate pentru punerea în 
legalitate a persoanelor fără acte de identitate. 

Cărţi de alegător nu se mai tipăresc 
motivat de lipsa materialelor necesare. 

Situaţia constatată la Primăria 
orașului Eforie privind actualizarea 
listelor electorale permanente a fost 
adusă la cunoştinţa Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor Constanţa în 
data de 7.11.2012, pentru efectuarea 
verificărilor necesare şi a luării 
măsurilor legale ce se impun. 
 

5. 
 

Constanța  Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană nr. 14 
Constanţa  

 
Data controlului: 

07.11. 2012 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

-    verificarea respectării dispoziţiilor legale privind 
afişajul electoral; 
-    respectarea prevederilor legale privind afişarea 
propunerilor de candidaturi la sediul biroului 
electoral de circumscripţie; 
-    obţinerea de informaţii în legătură cu 
principalele probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale; 
   verificarea sediului şi dotarea biroului electoral; 

Nu s-au constatat deficienţe. Nu este cazul. 

6. Constanța Judecătoria 
Constanţa 

 
Data controlului: 

07.11. 2012 
 

Verificarea predării de către primari, la judecătorii, a 
câte un exemplar din listele electorale permanente; 

Un număr de 11 localităţi au predat către 
judecătorie un exemplar original din listele 
electorale permanente editate pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului iar un număr de 6 localităţi au 
transmis şi modificări operate în 

Nu a fost cazul. 



 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

exemplarul original al listelor electorale 
permanente păstrat la primărie. 

7. Constanța Primăria orașului 
Techirghiol 

 
Data controlului: 
05/07.11. 2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
05.06.2007 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
-desemnarea 
persoanei 
autorizate să 
opereze în lista 
electorală 
permanentă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Măsura dispusă la precedentul control a 
fost realizată prin Dispoziţia primarului nr. 
679/17.07.2007 
 

►Asigurarea locurilor speciale de 
afişaj electoral, ţinând seama de 
numărul competitorilor electorali 
care participă la alegeri, conform 
disp. art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 35/2008. Termen: 08.12.2012 
► Organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare în conformitate cu 
disp. art. 41 din Legea nr. 35/2008 şi 
a recomandărilor stabilite prin 
Hotărârea AEP nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
► Modificările intervenite după 
trimiterea copiilor de pe listele 
electorale permanente se vor 
comunica judecătoriei şi biroului 
electoral al secţiei de votare în 
termen de 24 de ore, în conformitate 
cu disp. art. 26 alin. (11) din Legea 
nr. 35/2008. 

 
 

8. Constanța S.P.C.L.E.P. 
Techirghiol 

 
Data controlului: 
05/07.11. 2012 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;  Nu este cazul. 



Data ultimului 
control efectuat: 

Nu a fost efectuat 
un control anterior 
de către Filiala Sud 

- Est 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
9. Constanța Primăria com. 

Costineşti 
 

Data controlului: 
05/07.11. 2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
Nu a fost efectuat 

un control anterior. 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Un număr de 121 de alegători din satul 
Costineşti şi 183 de alegători din satul 
Schitu sunt înscrişi în listele electorale 
permanente fără menţiuni complete privind 
adresa de domiciliu (denumire arteră, 
numărul imobilului în care domiciliază). 
 

► Actualizarea permanentă a listelor 
electorale în conformitate cu disp. 
art. 73 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 
► Comunicarea către judecătorie a 
modificărilor operate în exemplarul 
original al listei electorale 
permanente, păstrat la primărie, 
având în vedere disp. art. 50 lit. (a4) 
din Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. 
► Modificările intervenite după 
trimiterea copiilor de pe listele 
electorale permanente se vor 
comunica judecătoriei şi biroului 
electoral al secţiei de votare în 
termen de 24 de ore, în conformitate 
cu disp. art. 26 alin. (11) din Legea 
nr. 35/2008. 
► Stabilirea şi asigurarea, prin 
dispoziţie, a locurilor speciale de 
afişaj electoral, ţinând seama de 
numărul competitorilor electorali 
care participă la alegeri, conform 
disp. art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 35/2008. Termen: până la data 
începerii campaniei electorale, 
9.12.2012. 



► Organizarea şi amenajarea 
secţiilor de votare în conformitate cu 
disp. art. 41 din Legea nr. 35/2008 şi 
a recomandărilor stabilite prin 
Hotărârea AEP nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de 
votare pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
► Îndepărtarea din spaţiul public a 
oricăror materiale de propagandă 
electorală rămase de la campaniile 
electorale precedente, în conformitate 
cu disp. art. 39 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
 

10. Constanța Primăria orașului 
Eforie 

 
Data controlului: 
05/07.11. 2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
Nu a fost efectuat 
un control anterior 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

 Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; În exemplarul original al listei electorale 
permanente, predat de BJABDEP 
Constanţa la data de 16.10.2012, figurau 3 
persoane decedate în luna august 2012 
(conform actelor de deces nr. 
82/28.08.2012, nr. 83/28.08.2012 şi nr. 
87/28.08.2012). La rubrica „menţiuni” din 
lista electorală permanentă, în cazul celor 3 
persoane decedate în luna august şi a 6 
persoane decedate în luna octombrie 2012 
a fost înscrisă menţiunea „decedat”.  
 

►Efectuarea la termen a 
comunicărilor prevăzute de lege şi 
operarea lor în listele electorale 
permanente, având în vedere disp. 
art. 50 lit. (a2) din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 
►Actualizarea permanentă a listelor 
electorale în conformitate cu disp. 
art. 73 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 
►Modificările intervenite după 
trimiterea copiilor de pe listele 
electorale permanente se vor 
comunica judecătoriei şi biroului 
electoral al secţiei de votare în 
termen de 24 de ore, în conformitate 
cu disp. art. 26 alin. (11) din Legea 
nr. 35/2008. 
►Punerea listelor electorale 
permanente la dispoziţia alegătorilor 



spre consultare prin publicarea unui 
anunţ la sediul Primăriei, în 
conformitate cu disp. art. 26 alin. (6) 
şi art. 73 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului coroborate 
cu disp. art. 12 din H.G. nr. 
720/2000. 
►Stabilirea şi asigurarea locurilor 
speciale de afişaj electoral, ţinând 
seama de numărul competitorilor 
electorali care participă la alegeri, 
conform disp. art. 39 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 35/2008. Termen: până 
la data începerii campaniei 
electorale, 9.12.2012. 
►Îndepărtarea din spaţiul public a 
oricăror materiale de propagandă 
electorală rămase de la campaniile 
electorale precedente, în conformitate 
cu disp. art. 39 alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
 

11. Brăila Primăria comunei 
Romanu 

 
Data controlului: 

08.11.2012 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
- 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1; 
 

Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 

- Participare la activităţile 
efectuate în cadrul Biroului 
Electoral de Circumscripţie 
nr. 9 Brăila   

Reprogramare control. 



12. Tulcea Instituţia 
Prefectului judeţul 

Tulcea 
Data controlului: 

13.11.2012 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2. 
 

Nu au fost constatate abateri de la normele 
legale. 

Nu a fost cazul. 

13. Tulcea Biroul Judeţean de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 

Persoanelor Tulcea 
 

Data controlului: 
13.11.2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3. 
 

Nu au fost constatate deficienţe. Nu a fost cazul. 

14. Tulcea Serviciul Județean 
de Evidență a 

Persoanelor Tulcea 
 

Data controlului: 
13.11.2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4. 
 

Nu au fost constatate deficienţe. Nu a fost cazul. 



Nu a fost cazul. 
 

15. Tulcea Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană nr. 38 
Tulcea 

 
Data controlului: 

13.11.2012 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. 
 

Toate activităţile se desfăşoară conform 
dispoziţiilor legale. 

Nu a fost cazul. 

16. Buzău  Primăria Săhăteni 
 

Data controlului: 
14.11.2012 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

- Participare la cursurile de 

formare organizate de AEP 

  

Reprogramare control. 

17. Buzău S.P.C.L.E.P. 
Săhăteni 

 
Data controlului: 

14.11.2012 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 8. 
 

Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

- Participare la cursurile de 

formare organizate de AEP 

 

Reprogramare control. 



18. Buzău Primăria Verneşti 
 

Data controlului: 
15.11.2012  

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

- Participare la cursurile de 

formare organizate de AEP 

 

Reprogramare control. 

19. Buzău Judecătoria Buzău 
 

Data controlului: 
15.11.2012  

 
Data ultimului 

control efectuat: 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

- Participare la cursurile de 

formare organizate de AEP 

 

Reprogramare control. 

20. Galați Primăria comunei 
Iveşti  

 
Data controlului: 

15.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

- Participare la cursurile de 

formare organizate de AEP 

 

Reprogramare control. 

21. Brăila Primăria comunei 
Tudor 

Vladimirescu  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

 
Reprogramare control. 



 
Data controlului: 

20.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

- desfăşurarea activităţii în cadrul BECJ nr. 

18 Galaţi; 

- desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

22. Galați Primăria comunei 
Pechea  

 
Data controlului: 

20.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţii în cadrul BECJ nr. 

18 Galaţi 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

23. Vrancea Primăria oraşului 
Adjud  

 
Data controlului: 

21.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 



24. Vrancea S.P.C.L.E.P. Adjud  
 

Data controlului: 
21.11.2012  

 
Data ultimului 

control efectuat: 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 8. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

25. Vrancea Judecătoria Focşani  
Data controlului: 

22.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-participare la şedinţa BECJ nr. 10 Buzău 

 

Reprogramarea activităţilor. 

26. Vrancea Primăria comunei 
Sihlea  

 
Data controlului: 

26.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

27. Galați Primăria comunei 
Independenţa  

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

Reprogramare control. 



Data controlului: 
26.11.2012  

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

28. Brăila Primăria comunei 
Siliştea  

 
Data controlului: 

27.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

29. Buzău Primăria oraşului 
Pătârlagele  

 
Data controlului: 

27.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 



30. Buzău S.P.C.L.E.P. 
Pătârlagele  

 
Data controlului: 

27.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 8. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

31. Buzău Primăria comunei 
Poşta Câlnău  

 
Data controlului: 

28.11.2012  
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
MĂSURI 
DISPUSE: 

 
 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Controlul nu a fost efectuat din 

următoarele motive: 

-desfăşurarea activităţilor specifice pentru 

participarea reprezentanţilor UAT la 

cursurile de formare privind Sistemul 

informatic al Registrului electoral. 

 

Reprogramare control. 

 


