
Filiala Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş)                                                      Anexa nr. 5 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Caraş-

Severin 
Primăria comunei  

Lupac 
 

DATA 
CONTROLULUI 

          01/02/2011 
 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
13/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 - 
 

- autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni de modificare în listele electorale 
permanente; 
- existenţa exemplarului original al listelor electorale permanente şi al listelor electorale 
complementare; 
 - dovada predării unui exemplar al listelor electorale permanente la judecătoria arondată; 
- actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare la 
termenele stabilite de lege; 
- comunicarea la judecătoria arondată a modificărilor operate în exemplarul listei 
electorale permanente existente la primărie; 
- semnarea listelor electorale permanente şi complementare de către persoanele abilitate; 
- condiţiile de păstrare a registrelor cu listele electorale permanente şi complementare; 
- respectarea de către primari a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor, spre 
consultare, listele electorale permanente şi de a organiza acţiuni de informare şi 
îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 
pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare; 
- respectarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă; 
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; 
 - modul de eliberare a cărţilor de alegător; 
- realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare, asigurarea condiţiilor 
necesare pentru depozitarea corespunzătoare a materialelor de logistică electorală şi 
asigurarea integrităţii materialelor de logistică electorală. 

 Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
    
 
 
 
 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 
 

2. Caraş-Severin Primăria comunei 
Goruia 

 
DATA      

CONTROLULUI 
01/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
12/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

- nu a existat 
dovada predării 
unui exemplar din 
listelor electorale 
permanente 
judecătoriei 
arondate; 

- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 



3. Caraş-Severin Primăria comunei  
      Ticvaniu - Mare 

 
DATA 

CONTROLULUI 
01/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
12/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 
 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

4. Caraş-Severin Primăria comunei  
Ezeriş 

 
DATA 

CONTROLULUI 
02/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
05/06/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

- nu a existat 
persoană 
împuternicită care 
să opereze 
modificările în 
listele electorale; 
- nu a existat 
dovada predării 
unui exemplar din 
listelor electorale 
complementare 
judecătoriei 
arondate; 
- nu au existat 
comunicări către 
judecătoria 
arondată cu 
modificările 
efectuate în listele 
electorale 
permanente 
existente la 
primărie. 

- s-a aplicat 
avertisment  
primarului; 
 
- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

5. Caraş-Severin Primăria comunei  
Brebu 

 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

 - modificările 
intervenite după 
reeditarea listelor 
electorale 
permanente au 
fost operate în 

- transcrierea 
modificărilor operate 
în copiile de pe 
listele electorale 
permanente, în listele 
electorale 



EFECTUAT 
04/06/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

copiile de pe 
listele electorale 
permanente; 
- modificările 
intervenite în 
listele electorale 
permanente în 
luna oct. 2009 nu 
au fost 
comunicate 
judecătoriei 
arondate; 
 

permanente; 
- comunicarea 
modificărilor 
intervenite în listele 
electorale 
permanente în luna 
oct. 2009 către 
judecătoria arondată; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare.     

6. Caraş-Severin Primăria comunei  
Obreja 

 
DATA 

CONTROLULUI 
02/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
28/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezii 
de predare a unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare la 
judecătorie, către AEP 
Filiala Vest; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
28.05.2009. 
 
 
- nu s-a predat un 
exemplar al 
listelor electorale 
complementare 
judecătoriei 
arondate; 
- nu a existat 
dovada predării 
unui exemplar al 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria 
arondată; 
- nu au existat 

 - s-a aplicat 
avertisment  
primarului; 
 
- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 



comunicări către 
judecătoria 
arondată cu 
modificările 
efectuate în listele 
electorale 
permanente 
existente la 
primărie. 

permanente de la 
alegerile anterioare. 

7. Caraş-Severin Primăria comunei  
Grădinari 

 
DATA 

CONTROLULUI 
07/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 

 
15/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu s-a predat un 
exemplar al 
listelor electorale 
complementare 
judecătoriei 
arondate; 
- din comunicările 
către judecătoria 
arondată privind 
modificările 
operate în listele 
electorale 
existente la 
primărie au fost 
omise două 
persoane decedate 
radiate. 
 

- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

8. Caraş-Severin Primăria comunei  
Forotic 

 
DATA 

CONTROLULUI 
07/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
27/08/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - modificările 
intervenite după 
reeditarea listelor 
electorale 
permanente au 
fost operate în 
copiile de pe 
listele electorale 
permanente 
editate cu ocazia 
referendumului 
naţional din data 
de 22 noiembrie 
2009. 
 

- transcrierea 
modificărilor operate 
în copiile de pe 
listele electorale 
permanente, în listele 
electorale 
permanente; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 



privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

9. Timiş Primăria comunei  
Uivar 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
20/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- predarea la 
judecătorie a unui 

exemplar din listele 
electorale 

complementare şi 
transmiterea dovezii 
la AEP Filiala Vest; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
20.05.2009. 
 
 
- nu s-au găsit 
listele electorale 
complementare; 
- nu a existat 
dovada primirii 
listelor electorale 
permanente şi nici 
dovada predării 
unui exemplar al 
acestora către 
judecătorie; 
- modificările 
operate în listele 
electorale 
permanente 
existente la 
primărie în luna 
oct. 2009 nu au 
fost comunicate 
judecătoriei 
arondate; 

- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

10. Timiş Primăria comunei  
Otelec 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
20/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
20.05.2009. 
 
 
 
Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 



(la ultimul control) 
- transmiterea dovezii 
de primire a listelor 

electorale permanente 
la AEP Filiala Vest; 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente către 

judecătorie; 

 de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

11. Timiş Primăria oraşului  
Ciacova 

 
DATA 

CONTROLULUI 
16/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
21/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezii 
de primire a listelor 

electorale permanente 
la AEP Filiala Vest; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
21.05.2009. 
 
 
 
Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

12. Timiş Primăria oraşului   
Giera 

 
DATA 

CONTROLULUI 
16/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
21/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu a existat 
dovada predării 
unui exemplar din 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria 
arondată; 

- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 



13. Timiş Primăria oraşului   
Făget 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
04/02/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu a existat 
dovada primirii 
listelor electorale 
complementare şi 
nici dovada 
predării unui 
exemplar al 
acestora la 
judecătorie; 

- remedierea celor 
constatate în termen 
de 5 zile; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

14. Timiş S.P.C.L.E.P. Făget 
  
DATA 

CONTROLULUI 
 

15/02/2011 
 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

15. Timiş Primăria comunei 
Dumbrava 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
19/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- predarea la 
judecătorie a unui 

exemplar din listele 
electorale 

complementare şi 
transmiterea dovezii 
la AEP Filiala Vest; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
19.05.2009. 
 
 
Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente, să se 
efectueze lunar, de 
regulă până în  data 
de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

16. Hunedoara Primăria oraşului   
Simeria 

 
DATA 

CONTROLULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 

- s-a aplicat 
avertisment  
primarului şi 
referentei de stare 
civilă; 



21/02/2011 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
07/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezii 
de predare a unui 
exemplar al listelor 
electorale 
complementare la 
judecătoria arondată, 
către AEP Filiala 
Vest; 
- modificarea 
delimitării secţiilor de 
votare prin 
rearondarea 
locuitorilor la secţiile 
de votare la care s-a 
depăşit nr. legal de 
locuitori. 

data de 
07.05.2009. 
 
- listele electorale 
permanente nu au 
fost operate cu 
modificările 
intervenite în per. 
oct. 2009-iunie 
2010; 
- nu au existat 
comunicări către 
judecătoria 
arondată cu 
modificările 
efectuate în listele 
electorale 
permanente 
existente la 
primărie; 
 

- operarea 
modificărilor 
intervenite în per. 
oct. 2009-iunie 2010 
în listele electorale 
permanente existente 
la primărie şi 
comunicarea 
modificărilor operate 
în listele electorale 
permanente către 
judecătoria arondată; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria arondată 
să se efectueze lunar, 
de regulă până în  
data de 5 ale lunii, 
pentru luna 
precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare; 
- s-a programat 
recontrol. 

17. Hunedoara S.P.C.L.E.P. Simeria 
  
DATA 

CONTROLULUI 
 

21/02/2011 
 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

      Nu este cazul. 

18 Hunedoara Primăria 
municipiului Deva 

 
DATA 

CONTROLULUI 
21/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
07.05.2009. 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria arondată 
să se efectueze lunar, 



CONTROL 
EFECTUAT 
07/05/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- modificarea 
delimitării secţiilor de 
votare prin 
rearondarea 
locuitorilor la secţiile 
de votare la care s-a 
depăşit nr. legal de 
locuitori. 

- ultima pagină a 
listelor electorale 
permanente 
conţinând 
semnăturile nu s-a 
găsit. 
 

de regulă până în  
data de 5 ale lunii, 
pentru luna 
precedentă. 
 

19. Hunedoara S.P.C.L.E.P. Deva 
  
DATA 

CONTROLULUI 
 

21/02/2011 
 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

      Nu este cazul. 

20. Arad Primăria oraşului   
Pecica 

 
DATA 

CONTROLULUI 
22/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
17/03/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezii 
de predare a unui 
exemplar al listelor 
electorale permanente 
la judecătoria 
arondată, către AEP 
Filiala Vest. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost duse la 
îndeplinire toate 
măsurile dispuse 
cu ocazia 
controlului din 
data de 
17.03.2009. 
 
- nu au existat 
comunicări către 
judecătoria 
arondată cu 
modificările 
efectuate în listele 
electorale 
permanente 
existente la 
primărie în luna 
octombrie 2009. 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente în luna 
oct. 2009, către 
judecătorie; 
- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria arondată 
să se efectueze lunar, 
de regulă până în  
data de 5 ale lunii, 
pentru luna 
precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 



21. Arad S.P.C.L.E.P. Pecica 
  
DATA 

CONTROLULUI 
 

2202/2011 
 

- 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 şi pierderea cetăţeniei; 
- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în 
concordanţă cu listele electorale permanente; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

22. Arad Primăria comunei 
Grăniceri 

 
DATA 

CONTROLULUI 
22/02/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
29/04/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. Au fost realizate 
toate obiectivele 
de control. 
 

- comunicarea 
modificărilor operate 
în exemplarul 
existent la primărie a 
listelor electorale 
permanente către 
judecătoria arondată 
să se efectueze lunar, 
de regulă până în  
data de 5 ale lunii, 
pentru luna 
precedentă; 
- s-a acordat 
îndrumare electorală 
privind modalitatea 
de predare spre 
topire a listelor 
electorale 
permanente de la 
alegerile anterioare. 

 
 
 
 
 
 
In plus fata de activitatile planificate, au fost realizate activitati de indrumare electorala si control la urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 
 

1. Hunedoara Primăria comunei 
Baru 

 
DATA 

CONTROLULUI 
06/01/2011 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
10/11/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 

- autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni de 
modificare în listele electorale permanente; 
- existenţa exemplarului original al listei electorale 
permanente şi al listei electorale complementare; 
- dovada predării unui exemplar al listei electorale 
permanente la judecătoria arondată; 
- actualizarea listei electorale permanente şi a listei 
electorale complementare la termenele stabilite de lege; 
- comunicarea către judecătoria arondată a modificărilor 
operate în exemplarul listei electorale permanente 
existente la primărie; 
- semnarea listelor electorale permanente şi 
complementare de către persoanele abilitate; 

Au fost realizate toate 
obiectivele de control. 
 
 
 

  

Nu este cazul. 
 



(la ultimul control) 
- 

- condiţiile de păstrare a registrelor cu listele electorale 
permanente şi complementare; 
- delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, 
respectarea art. 13 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind numărul 
de locuitori pentru care se organizează o secţie de votare; 
- stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral; 
- modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a 
sediilor birourilor electorale, precum şi dotarea cu 
logistica necesară desfăşurării activităţilor specifice; 
- efectuarea de propuneri privind întocmirea listei 
juriştilor, precum şi lista persoanelor care se bucură de 
prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii şi juriştii sunt 
insuficienţi, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la 
sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi 
locţiitorul acestuia; 
- modul de asigurare a condiţiilor necesare pentru 
consultarea şi verificarea de către cetăţeni a înscrierii în 
listele electorale permanente, precum şi modul se 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, 
înscrierile greşite sau erorile din listele electorale 
permanente; 
- respectarea, de către autorităţile cu atribuţii în materie 
electorală, a termenelor de îndeplinire a sarcinilor 
prevăzute în Programul calendaristic privind realizarea 
acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Baru, 
judeţul Hunedoara, din data de 16 ianuarie 2011, aprobat 
prin Anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1241/2010; 
- modul de păstrare şi gestionare a logisticii electorale 
folosite la consultările electorale anterioare; 
- stadiul procurării logisticii necesare pentru desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale din data de 16 ianuarie 2011. 

 


