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Filiala VEST  
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Timiş Primăria oraşului  
Recaş 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          05/09/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
19/10/2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 - transcrierea modificărilor 
operate în copiile de pe 
listele electorale permanente 
în listele electorale 
permanente editate pentru 
alegerea Preşedintelui 
României din anul 2009; 

-   autorizarea persoanei care efectuează 
operaţiuni de modificare în listele electorale 
permanente; 
-  existenţa exemplarului original al listelor 
electorale permanente şi al listelor electorale 
complementare; 
-  modul de întocmire a listelor electorale 
permanente și a listelor electorale 
complementare; 
-  dovada predării unui exemplar al listelor 
electorale permanente la judecătoria 
arondată; 
-  actualizarea listelor electorale permanente 
şi a listelor electorale complementare, în 
baza comunicărilor primite; 
-  comunicarea către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor operate în 
exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 
-  semnarea listelor electorale permanente şi 
complementare de către persoanele abilitate; 
-  modul de păstrare a registrelor cu listele 
electorale permanente şi complementare; 
-  respectarea de către primar a obligației de 
a pune la dispoziția alegătorilor spre 
consultare a listelor electorale permanente și 
de soluționare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greșite sau erorile din 
listele electorale permanente; 
-  respectarea protecției datelor cu caracter 
personal cuprinse în listele electorale; 
-  acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor 
art. 70 alin. 5) din Legea nr. 370/2004, 
pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată în anul 2011; 
-  respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 
-  obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 

- nu s-a predat un exemplar al listelor 
electorale permanente la judecătoria 
arondată; 
- nu există persoană autorizată, prin 
dispoziţie sau fişă a postului, pentru 
operarea modificărilor în listele electorale 
permanente; 
- modificările operate în listele electorale 
permanente existente la primărie, după 
primirea acestora şi până la data 
controlului (16 persoane decedate radiate 
în perioada 09.07.2012-05.09.2012) nu au 
fost comunicate la judecătoria arondată. 
 

- S-a aplicat amenda primarului 
de 1000 lei! 
- remedierea celor constatate în 
termen de 7 zile de la data 
efectuării controlului. 
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organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
-  modul de eliberare a cărţilor de alegător; 
-   realizarea din timp a dotărilor specifice 
secţiilor de votare, existența materialelor de 
logistică electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare, modul de 
confecționare a materialelor de logistică 
electorală și asigurarea integrităţii acestora; 

-  respectarea criteriilor de delimitare a 
secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor 

la secțiile de votare și a altor elemente 
cuprinse în modalitatea de delimitare, 

conform prevederilor legislației electorale. 
2. Timiş        S.P.C.L.E.P. 

           Recaş 
 
 
 
           DATA                         
CONTROLULUI 

05/09/2012 
 

 
 

-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; 
-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; 
-evidența comunicărilor privind persoanele 
cuprinse în listele electorale permanente; 
-evidența cărților de alegător și a 
duplicatelor eliberate; 
-respectarea hotărârilor și instrucțiunilor 
adoptate de Autoritatea Electorala 
Permanentă; 
-informare privind problemele de natură 
tehnică și organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu este cazul. 

3. Timiş       Primăria comunei 
Bucovăţ 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          05/09/2012 
 

 Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

- nu există urne speciale. - confecţionarea a 2 urne speciale. 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
19/10/2010 

 
MĂSURI DISPUSE  

      (la ultimul control) 
- 

 
 

4.      Timiş Primăria comunei  
Ghilad 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
07/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                   - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 

 
 
 

 

- nu a fost comunicată, către judecătoria 
arondată radierea unei persoane din listele 
electorale permanente. 

- 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. 
- 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; 

5. Timiş Primăria comunei  
Giulvăz 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
22/06/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                  - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

- nu au fost comunicate către judecătoria 
arondată  radieria a 4 persoane decedate 
din listele electorale permanente existente 
la primărie, în perioada 26.07.2012-
06.09.2012; 
 

- 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. 
- 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; 



 4 

6. Timiş Primăria comunei  
Livezile 

 
DATA  

CONTROLULUI 
06/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
07/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transcrierea modificărilor 
operate în copiile de pe 

listele electorale permanente 
în listele electorale 

permanente editate pentru 
alegerea Preşedintelui 

României din anul 2009; 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

- nu au fost comunicate către judecătoria 
arondată  radieria a 3 persoane decedate 
din listele electorale permanente existente 
la primărie; 
 

- 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. 
- 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; 

7.   Hunedoara Primăria comunei  
Bătrna 

 
DATA  

CONTROLULUI 
11/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
03/09/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control 

                    - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu este cazul. 

8. Hunedoara Primăria  comunei  
Dobra 

 
DATA  

CONTROLULUI 
11/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
21/10/2010 

 

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

Nu este cazul. 
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MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea către AEP 
Filiala vest a dovezii de 

primire a listelor electorale 
complementare actualizate în 

anul 2010; 
- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
modificărilor operate în l.e.p. 
în perioada 01.10.2009-
31.12.2009. 

9. Caraş-Severin Primăria  comunei  
Lăpuşnicel 

 
DATA  

CONTROLULUI 
12/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
14/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 
 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

10.    Caraş -    
Severin 

Primăria  comunei  
Luncaviţa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12/092012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
13/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu au fost comunicate către judecătoria 
arondată  radieria a 3 persoane decedate 
din listele electorale permanente existente 
la primărie; 
 

- 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. 
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11. Caraş-Severin Primăria  oraşului      Oţelu 
Roşu 

 
DATA 

CONTROLULUI 
12/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
02/09/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

12. Caraş-Seevrin        S.P.C.L.E.P. 
       Oţelu Roşu 
 
 
 
           DATA                         
CONTROLULUI 

13/09/2012 
 

 
  

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu este cazul. 

13. Caraş-Severin Primăria  comunei 
Bucoşniţa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
13/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
08/04/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- AVERTISMENT 
SCRIS pentru primar; 

 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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14. Arad Primăria  comunei 
Zărand 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
05/11/2009 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

15. Arad        Primăria  comunei 
Zimandu Nou 

 
DATA 

CONTROLULUI 
18/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
16/12/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

16.        Arad Primăria comunei 
Olari 

 
DATA  

CONTROLULUI 
            18/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
16/12/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

-predarea la judecătoria 
arondată a unui exemplar din 
l.e.p. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu s-a putut face dovada de primire, de la 
Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor 
de Date privind Evidenţa Persoanelor 
Arad,  a listelor electorale permanente; 
 

- 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. 
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17.     Arad             Primăria oraşului  Chişineu-
Criş 

 
DATA  

CONTROLULUI 
            19/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
19/05/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

18. Arad S.P.C.L.E.P. Chişineu-Criş 
 

DATA  
CONTROLULUI 

15/05/2012 
 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu este cazul. 

19.     Arad Primăria comunei Dorobanţi 
 

DATA  
CONTROLULUI 

            19/09/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

16/11/2010 
 

MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

Nu este cazul. 

20. Arad Primăria comunei   
Iratoşu 

 
DATA  

CONTROLULUI 
19/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
          17/11/2010  
 

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

Nu este cazul. 
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MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

21. Hunedoara Primăria comunei  
Lunca Cernii de Jos  

 
DATA  

CONTROLULUI 
25/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
          27/10/2010  
 

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. 

22. Hunedoara Primăria comunei  
 Topliţa 

 
DATA  

CONTROLULUI 
25/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            27/10/2010  
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

23. Hunedoara Primăria comunei  
 Cerbăl 

 
DATA  

CONTROLULUI 
26/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            28/10/2010  
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele de 
control. 
 

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
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MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

24. Hunnedoara Primăria comunei  
 Lelese 

 
DATA  

CONTROLULUI 
26/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            28/10/2010  
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. - nu există dovada (procesul-verbal) de 
primire a listelor electorale permanente de 
la Biroul Judeţean de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor Hunedoara, 

- remedierea celor constatate în 
termen de 3 zile; 
- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

25. Caraş-Severin Primăria comunei  
 Lupac 

 
DATA  

CONTROLULUI 
27/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            01/02/2011 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

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

- s-a acordat îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare 
spre topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

26. Caraş-Severin Primăria comunei  
Goruia 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 27/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            01/02/2011  

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

Nu este cazul. 
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MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

  - transmiterea către AEP 
Filiala Vest a dovezii de 

predare a listelor electorale 
permanente către judecătoria 

arondată. 
 

27. Caraş-Severin Primăria comunei  
Ticvaniu Mare 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 27/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
            01/02/2011  
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

                 - 
 

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

Nu este cazul. 

          
     Notă: Faţă  de  programarea transmisă cu privire la unităţile administrativ-teritoriale ce vor fi controlate în luna septembrie,  s-a mai efectuat activitate de îndrumare 
electorală şi control la primăriile localităţilor Ezeriş, Brebu, Dognecea, Doclin şi Ocna de Fier din judeţul Caraş-Severin, la SPCLEP-ul localităţii Bucoşniţa, din judeţul 
Caraş-Severin. 
               Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control, salariaţii A.E.P.-Filiala Vest au participat la instruirile primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale, din cele 4 judeţe arondate Filialei Vest, toate acestea fiind redate mai jos: 
              

1.    Caraş-Severin Primăria comunei  
Ezeriş 

 
DATA  

CONTROLULUI 
17/09/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
        02/02/2011  
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Avertisment scris primarului! 

Conform obiectivelor la pct. 1. - nu s-a putut face dovada de primire, a listelor 
electorale permanente de la Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor Caraş-Severin; 
 

- remedierea celor 
constatate în termen de 5 
zile, de la data controlului; 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
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2.     Caraş-Severin Primăria comunei  
Brebu 

 
DATA  

CONTROLULUI 
17/09/2012 

      
    DATA ULTIMULUI   
CONTROL EFECTUAT 
       02/02/2011  
    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- transcrierea modificărilor 
operate în copiile de pe listele 
electorale permanente în 
listele electorale permanente 
editate pentru alegerea 
Preşedintelui României din 
anul 2009; 
- comunicarea modificărilor 
operate în l.e.p. în luna oct. 
2009 către judecătoria 
arondată; 

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

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

3.    Caraş-Severin Primăria comunei Dognecea 
 

DATA  
CONTROLULUI 

24/09/2012 
      
    DATA ULTIMULUI   
CONTROL EFECTUAT 
        03/03/2011  
    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
- 

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

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

4.     Caraş.Severin Primăria comunei  
Doclin 

 
DATA  

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

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
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CONTROLULUI 
24/09/2012 

      
    DATA ULTIMULUI   
CONTROL EFECTUAT 
        03/03/2011  
    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
Avertisment scris primarului! 

permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

5.       Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Ocna de Fier 

 
DATA  

CONTROLULUI 
24/09/2012 

      
    DATA ULTIMULUI   
CONTROL EFECTUAT 
        03/03/2011  
 
    MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 
                 - 

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

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

6.    Caraş-Severin SPCLEP Bucoşniţa 
 

DATA  
CONTROLULUI 

13/09/2012 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2. Au fost realizate toate obiectivele de control. 
 

Nu este cazul. 

7.     Arad instruire primarii şi secretarii 
unităilor administrativ-

teritoriale din judeţul Arad 

 
DATA DE 18.09.2012 

  

8.     Caraş-Severin instruire primarii şi secretarii 
unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul Caraş-
Severin 

DATA DE 20.09.2012.   

9.   Hunedoara instruire primarii şi secretarii 
unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul 
Hunedoara 

DATA DE 20.09.2012   

10.      Timiş instruire primarii şi secretarii 
unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul Timiş 

DATA DE 21.09.2012   

 
       


