Filiala Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea)

1.

Judeţul
Galați

Instituţia
Primăria comunei
Berești - Meria
DATA
CONTROLULUI:
12.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

2.

Galați

Primăria comunei
Rădești
DATA
CONTROLULUI:
12.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

Obiective
Constatări
- verificarea modului de păstrare a listelor electorale - s-au efectuat în lista electorală
permanente;
permanentă parţial operaţiuni de
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale radiere a persoanelor decedate iar
permanente şi de conţinere a elementelor prevăzute de lege;
alte operaţiuni de actualizare nu se
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către efectuează;
- modificările operate în exemplarul
persoanele abilitate;
electorale
al
listei
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către original
permanente existent la primărie au
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria fost comunicate parțial către
competentă teritorial cu privire la modificările operate în judecătoria competentă teritorial
dar fără a fi comunicate și către
exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia Direcția de Evidență a Persoanelor
alegătorilor spre consultare listele electorale permanente şi de și Administrarea Bazelor de Date
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 privind aplicarea
prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004,
republicată, privind predarea spre topire a listelor electorale
permanente;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare.
- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
- lista electorală permanentă editată
pentru alegerile prezidenţiale din
anul 2009 nu a fost pusă la
dispoziţia echipei de control;
- nu s-a putut verifica modul de
întocmire şi actualizare a listelor
electorale permanente.

Anexa nr. 2
Măsuri dispuse
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- modificările operate în
exemplarul original al listei
electorale
permanente
existent la sediul primăriei
vor fi comunicate către
judecătorie și către Direcția
de Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente.

- păstrarea listelor electorale
permanente
în
condiţii
corespunzătoare;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente;
- efectuarea de operaţiuni în
listele electorale permanente
de persoane autorizate;
- comunicarea
către

3.

Galați

Primăria comunei
Priponești
DATA
CONTROLULUI:
11.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- lista electorală permanentă editată
pentru alegerile prezidenţiale din
anul 2009 nu a fost pusă la
dispoziţia echipei de control;
- nu s-a putut verifica modul de
întocmire şi actualizare a listelor
electorale permanente.
- la nivelul primăriei nu este
desemnată o persoană care să aibă
atribuții de actualizarea a listei
electorale permanente;

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

4.

Galați

Primăria comunei
Gohor
DATA
CONTROLULUI:
11.10.2011
DATA ULTIMULUI

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;
- s-au efectuat în lista electorală
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea permanentă parţial operaţiuni de
nr. 67/2004 privind actualizarea anuală a listelor electorale radiere a persoanelor decedate iar
alte operaţiuni de actualizare nu se
complementare;
- verificarea modului de păstrare a listelor electorale efectuează;
- modificările operate în exemplarul
complementare;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale original
al
listei
electorale
complementare şi de conţinere a elementelor prevăzute de lege;
permanente existent la primărie nu

judecătoria
competentă
teritorial și către Direcția de
Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei.
- păstrarea listelor electorale
permanente
în
condiţii
corespunzătoare;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente;
- efectuarea de operaţiuni în
listele electorale permanente
de persoane autorizate;
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial și către Direcția de
Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei.
Pentru nepăstrarea listelor
electorale
permanente
editate
pentru
alegerile
prezidenţiale din anul 2009
în condiţii corespunzătoare,
primarul comunei a fost
sancţionat cu Avertisment
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- modificările operate în
exemplarul original al listei
electorale
permanente

CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

5.

Galați

Primăria comunei
Bălășești

- verificarea semnării listelor electorale complementare de către
persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale complementare, de
către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare listele electorale complementare şi
de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile
greşite sau erorile din listele electorale complementare.

au fost comunicate către judecătoria
competentă teritorial și nici către
Direcția de Evidență a Persoanelor
și Administrarea Bazelor de Date

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- lista electorală complementară nu
este semnată de primar şi secretar;
- în exemplarul original al listei
electorale permanente nu s-au
efectuat operaţiuni actualizare.
- la
nivelul
primăriei
este
desemnată o persoană care să aibă
atribuții de actualizarea a listei
electorale permanente;

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- lista electorală permanentă editată
pentru alegerile prezidenţiale din
anul 2009 nu a fost pusă la
dispoziţia echipei de control;
- nu s-a putut verifica modul de
întocmire, păstrare şi actualizare a
listelor electorale permanente.
- la nivelul primăriei este desemnată

DATA
CONTROLULUI:
11.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

6.

Vrancea

Primăria comunei
Boghești
DATA
CONTROLULUI:
13.10.2011
DATA ULTIMULUI

existent la sediul primăriei
vor fi comunicate către
judecătorie și către Direcția
de Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente.
Pentru
neactualizarea
listelor
electorale
permanente,
în
baza
comunicărilor
primite,
primarul comunei a fost
sancţionat cu Avertisment
- semnarea listei electorale
complementare
de către
primar şi secretar;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente.
- modificările operate în
exemplarul original al listei
electorale
permanente
existent la sediul primăriei
vor fi comunicate către
judecătorie și către Direcția
de Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date;
- păstrarea listelor electorale
permanente
în
condiţii
corespunzătoare;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;

CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

7.

Vrancea

Primăria comunei
Corbița

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

DATA
CONTROLULUI:
13.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

8.

Vrancea

Primăria comunei
Ploscuțeni

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

o persoană autorizată cu păstrarea şi - primarul, împreună cu
actualizarea
listelor
electorale serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
permanente;
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente;
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial și către Direcția de
Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei
Pentru nepăstrarea listelor
electorale
permanente
editate
pentru
alegerile
prezidenţiale din anul 2009
în condiţii corespunzătoare,
primarul comunei a fost
sancţionat cu Avertisment
- lista electorală permanentă este - efectuarea la termen a
semnată de primar şi secretar;
comunicărilor prevăzute de
- la
nivelul
primăriei
este lege şi operarea acestora în
electorale
desemnată, în prezent, o persoană listele
autorizată
cu
păstrarea
şi permanente;
actualizarea
listelor
electorale - primarul, împreună cu
permanente.
serviciul public comunitar
- în exemplarul original al listei local
de
evidenţă
a
electorale permanente nu s-au persoanelor va actualiza
listele
electorale
efectuat operaţiuni actualizare.
permanente.
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial și către Direcția de
Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei
Pentru neactualizarea listelor
electorale permanente, în
baza comunicărilor primite,
primarul comunei a fost
sancţionat cu Avertisment
- lista electorală permanentă nu este - semnarea listei electorale
semnată de primar şi secretar;
permanente
şi
listei

DATA
CONTROLULUI:
13.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

9.

Vrancea

Primăria comunei
Urechești

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

DATA
CONTROLULUI:
20.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

10.

Vrancea

Primăria comunei
Poiana Cristei
DATA

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

- s-au efectuat în lista electorală electorale complementare de
permanentă parţial operaţiuni de către primar şi secretar;
radiere a persoanelor decedate iar - efectuarea la termen a
alte operaţiuni de actualizare nu se comunicărilor prevăzute de
efectuează;
lege şi operarea acestora în
- la nivelul primăriei nu este listele
electorale
desemnată, în prezent, o persoană permanente;
autorizată
cu
păstrarea
şi - efectuarea de operaţiuni în
actualizarea
listelor
electorale listele electorale permanente
permanente.
de persoane autorizate;
- modificările operate în exemplarul - comunicarea
către
original
al
listei
electorale judecătoria
competentă
permanente existent la primărie nu teritorial și către Direcția de
au fost comunicate către judecătoria Evidență a Persoanelor și
competentă teritorial și nici către Administrarea Bazelor de
Direcția de Evidență a Persoanelor Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
și Administrarea Bazelor de Date
permanente existente la
sediul primăriei;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente.
- lista electorală permanentă este - efectuarea la termen a
semnată de primar şi secretar;
comunicărilor prevăzute de
- s-au efectuat în lista electorală lege şi operarea acestora în
electorale
permanentă parţial operaţiuni de listele
radiere a persoanelor decedate iar permanente;
alte operaţiuni de actualizare nu se - primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
efectuează;
- la
nivelul
primăriei
este local
de
evidenţă
a
desemnată, în prezent, o persoană persoanelor va actualiza
electorale
autorizată
cu
păstrarea
şi listele
actualizarea
listelor
electorale permanente;
permanente.
- comunicarea
către
- modificările operate în exemplarul judecătoria
competentă
original
al
listei
electorale teritorial și către Direcția de
permanente existent la primărie au Evidență a Persoanelor și
fost comunicate parțial către Administrarea Bazelor de
judecătoria competentă teritorial Date a modificărilor operate
listele
electorale
dar fără a fi comunicate și către în
Direcția de Evidență a Persoanelor permanente existente la
și Administrarea Bazelor de Date
sediul primăriei
- în exemplarul original al listei - efectuarea la termen a
electorale permanente existent la comunicărilor prevăzute de
primărie s-au efectuat operaţiuni de lege şi operarea acestora în
radiere a persoanelor decedate însă listele
electorale

CONTROLULUI:
20.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

11.

Vrancea

Primăria comunei
Câmpuri

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

alte operaţiuni de actualizare nu se permanente;
efectuează;
- primarul, împreună cu
- modificările operate în exemplarul serviciul public comunitar
original
al
listei
electorale local
de
evidenţă
a
permanente existent la primărie nu persoanelor va actualiza
electorale
au fost comunicate către judecătoria listele
competentă teritorial și către permanente;
către
Direcția de Evidență a Persoanelor - comunicarea
judecătoria
competentă
și Administrarea Bazelor de Date.
- au fost radiate eronat din listele teritorial a modificărilor
lectorale permanente persoane operate în listele electorale
cărora le-a fost interzis dreptul de a permanente existente la
sediul primăriei.
fi ales și nu dreptul de a vota.
Pentru necomunicarea către
judecătoria
competentă
teritorial și către Direcția de
Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
exemplarul
listei
electorale
permanente
existente
la
primărie,
primarul comunei a fost
sancţionat cu Avertisment
- Reprogramare control

DATA
CONTROLULUI:
control neefectuat

12.

Vrancea

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
Primăria comunei
Răcoasa
DATA
CONTROLULUI:
CONTROL
NEEFECTUAT
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

-

Reprogramare control

13.

14.

15.

Vrancea

Vrancea

Vrancea

control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
Primăria comunei
Movileni
DATA
CONTROLULUI:
CONTROL
NEEFECTUAT
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
Primăria comunei
Fitionești
DATA
CONTROLULUI:
CONTROL
NEEFECTUAT
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
Primăria comunei
Andreiașu de Jos
DATA
CONTROLULUI:
20.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

-

Reprogramare control

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

-

Reprogramare control

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- lista electorală permanentă nu este - semnarea listei electorale
semnată de primar şi secretar;
permanente de către primar
- la nivelul primăriei nu este şi secretar;
desemnată, în prezent, o persoană - efectuarea la termen a
autorizată
cu
păstrarea
şi comunicărilor prevăzute de
actualizarea
listelor
electorale lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente.
- în exemplarul original al listei permanente;
electorale permanente nu s-au - efectuarea de operațiuni în
efectuat operaţiuni actualizare.
lista electorală permanentă
de către persoane autorizate;
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial şi către Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate

16.

Vrancea

Primăria comunei
Paltin

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- lista electorală permanentă nu este
semnată de primar şi secretar;
- în exemplarul original al listei
electorale permanente existent la
primărie s-au efectuat parțial
operaţiuni de radiere a persoanelor
decedate însă alte operaţiuni de
actualizare nu se efectuează;
- la nivelul primăriei nu este
desemnată, în prezent, o persoană
autorizată
cu
păstrarea
şi
actualizarea
listelor
electorale
permanente.
- modificările operate în exemplarul
original
al
listei
electorale
permanente existent la primărie nu
au fost comunicate către judecătoria
competentă teritorial și către
Direcția de Evidență a Persoanelor
și Administrarea Bazelor de Date.

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

- listele electorale permanente şi
listele electorale complementare
sunt
păstrate
în
condiții
corespunzătoare;
- la nivelul primăriei nu este
desemnată, în prezent, o persoană
autorizată
cu
păstrarea
şi
actualizarea
listelor
electorale
permanente, aceste atribuţii au

DATA
CONTROLULUI:
26.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

17.

Vrancea

Primăria comunei
Nereju
DATA
CONTROLULUI:
26.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL

în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente.
Pentru neactualizarea listelor
electorale permanente, în
baza comunicărilor primite,
primarul comunei a fost
sancţionat cu „Avertisment”
- semnarea listei electorale
permanente de către primar
şi secretar;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;
- efectuarea de operațiuni în
lista electorală permanentă
de către persoane autorizate;
- primarul, împreună cu
serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente;
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial şi către Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei.
- păstrarea listele electorale
permanente şi a listele
electorale complementare în
condiții corepunzătoare;
- efectuarea la termen a
comunicărilor prevăzute de
lege şi operarea acestora în
listele
electorale
permanente;

EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

18.

Vrancea

Primăria comunei
Spulber
DATA
CONTROLULUI:
26.10.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

rămas în sarcina primarului - efectuarea de operațiuni în
comunei.
lista electorală permanentă
- nu s-a putut verifica modul de de către persoane autorizate;
întocmire şi actualizare a listelor - primarul, împreună cu
electorale permanente și a listelor serviciul public comunitar
local
de
evidenţă
a
electorale complementare;
persoanelor va actualiza
listele
electorale
permanente;
- comunicarea
către
judecătoria
competentă
teritorial şi către Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei.
- lista electorală permanentă nu este - semnarea listei electorale
semnată de primar şi secretar;
permanente de către primar
- în exemplarul original al listei şi secretar;
electorale permanente existent la - primarul, împreună cu
primărie
s-au
efectuat
doar serviciul public comunitar
operaţiuni de radiere a persoanelor local
de
evidenţă
a
decedate, alte operaţiuni de persoanelor, va actualiza
listele
electorale
actualizare nu se efectuează;
- modificările operate în exemplarul permanente;
original
al
listei
electorale - efectuarea la termen a
permanente existent la primărie au comunicărilor prevăzute de
fost comunicate către judecătoria lege şi operarea acestora în
electorale
competentă teritorial dar nu s-au listele
comunicat și către Direcția de permanente;
către
Evidență
a
Persoanelor
și - comunicarea
judecătoria
competentă
Administrarea Bazelor de Date.
teritorial şi către Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de
Date a modificărilor operate
în
listele
electorale
permanente existente la
sediul primăriei.

