Filiala Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş)

1.

Judeţul
Hunedoara

Instituţia
Primăria oraşului
Geoagiu
DATA
CONTROLULUI
06.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
26.08.2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

2.

Hunedoara

Primăria comunei
Balşa
DATA
CONTROLULUI
06.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
26.08.2009

Obiective
- 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 primar 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Anexa nr. 5
Constatări
- nu există comunicări către
judecătoria
arondată
privind
modificările operate în listele
electorale permanente existente la
primărie,
pentru
perioada
noiembrie 2009 – iunie 2011,
cuprinzând 95 de decese şi 5
persoane care şi-au pierdut
drepturile electorale;

Măsuri dispuse
Primarul comunei a fost
sancţionat cu avertisment

Nu au fost duse la îndeplinire
măsurile dispuse cu ocazia
data
de
controlului
din
26.08.2009.

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

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

3.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- transmiterea dovezii
de primire a listelor
electorale permanente de
la
BJABDEP
Hunedoara;
Primăria comunei
Rapoltu Mare

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- listele electorale complementare
actualizate în anul 2011 nu au fost
preluate de la Oficiul Român
pentru Imigrări – Biroul pentru
Imigrări al judeţului Hunedoara;

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- nu există comunicări către
judecătoria
arondată
privind
modificările operate în listele
electorale permanente existente la
primărie,
pentru
perioada
noiembrie 2009 – decembrie
2010, cuprinzând 40 de decese;

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

DATA
CONTROLULUI
07.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
07.10.2009

4.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Primăria comunei
Orăştioara de Sus
DATA
CONTROLULUI
07.09.2011

- 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.
Primarul comunei a fost
sancţionat cu avertisment

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
28.09.2009

5.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Primăria municipiului
Petroşani
DATA
CONTROLULUI
13.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

Nu este cazul.

03.12.2009

6.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
SPCLEP Petroşani
DATA
CONTROLULUI
13.09.2011

7.

Hunedoara

Judecătoria Petroşani
DATA
CONTROLULUI
13.09.2011

8.

Hunedoara

Primăria oraşului
Petrila
DATA
CONTROLULUI
13.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
03.12.2009

- 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.
- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a câte unui
exemplar original al listei electorale permanente, aparţinând
unităţilor administrativ teritoriale arondate acestei judecătorii;
- verificarea modalităţii de comunicare cu privire la persoanele
care şi-au pierdut drepturile electorale;
- verificarea primirii comunicărilor de la primari, referitoare la
modificările operate în exemplarul listei electorale permanente
existent la primărie;
- acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea
prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare privind predarea spre
topire a listelor electorale permanente;

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

- toate
primăriile arondate
Judecătoriei Petroşani, au predat
un exemplar din listele electorale
primite
pentru
permanente,
alegerea Preşedintelui României;
- din cele 7 primării arondate
doar
Judecătoriei
Petroşani,
Primăria oraşului Uricani nu a
transmis
comunicările
cu
modificările
operate
în
exemplarul
listei
electorale
permanente existent la primărie,
pentru perioada ianuarie 2011august 2011;
- la Judecătoria Petroşani,
s-au
găsit şi liste electorale permanente
de la alegerile anterioare.
- Judecătoria Petroşani, comunică
Direcţiei
pentru
Evidenţa
Persoanelor şi
Administrare
Bazelor de Date, şi la primării
persoanele care şi-au pierdut
drepturile electorale;
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;

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

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
9.

Hunedoara

SPCLEP Petrila
DATA
CONTROLULUI
13.09.2011

10.

Hunedoara

Primăria municipiului
Lupeni

- 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

DATA
CONTROLULUI
14.09.2011

11.

Hunedoara

DATA
CONTROLULUI
14.09.2011

12.

Hunedoara

Primăria oraşului
Aninoasa
DATA
CONTROLULUI
14.09.2011

Nu este cazul.

Nu au fost duse la îndeplinire
măsurile dispuse cu ocazia
controlului
din
data
de
04.12.2009.

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.

- nu s-a găsit dovada de primire a
listelor electorale permanente;

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
04.12.2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- transmiterea dovezii de
primire a listelor
electorale
complementare.
SPCLEP Lupeni

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

- 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

- nu au fost comunicate
judecătoriei arondate, modificările
efectuate în listele electorale
permanente existente la primărie,
pentru luna decembrie 2009(4
persoane) şi 2 persoane care şi-au
pierdut drepturile electorale;

- 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

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
04.12.2009

13.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
SPCLEP Aninoasa
DATA
CONTROLULUI
14.09.2011

14.

Hunedoara

Primăria oraşului
Uricani

- 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

- 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

DATA
CONTROLULUI
15.09.2011

- nu au fost comunicate
judecătoriei arondate modificările
operate în listele electorale
permanente în luna august 2011;

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
04.12.2009

15.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
SPCLEP Uricani
DATA
CONTROLULUI
15.09.2011

16.

Hunedoara

Primăria municipiului
Vulcan
DATA
CONTROLULUI
15.09.2011

decesele
înregistrate
la
Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor
Vulcan în luna august 2011 (20 de
persoane) şi persoanele care şi-au
pierdut drepturile electorale prin
sentinţă penală (40 de persoane)

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.
Nu este cazul.

- 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.
Nu este cazul.

- 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

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
03.12.2009

17.

Hunedoara

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul contro)
SPCLEP Vulcan
DATA
CONTROLULUI
15.09.2011

18.

Timiş

Primăria comunei
Giarmata

- 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.
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

DATA
CONTROLULUI
19.09.2011

05.05.2010
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- transmiterea dovezii
de primire a listelor
electorale permanente de
la BJABDEP Timiş;
Timiş

Primăria comunei
Pişchia
DATA
CONTROLULUI
19.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

anterioare.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

Nu au fost duse la îndeplinire
măsurile dispuse cu ocazia
controlului
din
data
de
05.05.2010.

- 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

- nu s-a putut face dovada primirii
de la Biroul Judeţean de
Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor
Timiş a listelor electorale
permanente;
- există 1 comunicare primită de
către primărie cu privire la 1
persoană care şi-a pierdut dreptul
electoral, care nu a fost operată în
lista electorală permanentă şi nu a
fost comunicată la judecătoria
arondată;

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

19.

nu au fost comunicate judecătoriei
arondate;
- listei electorale complementare
nu au fost predate judecătoriei
arondate;

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

05.05.2010
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
20.

Arad

Primăria oraşului
Ineu

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- nu au fost comunicate
judecătoriei arondate persoanele
care şi-au pierdut dreptul electoral
prin sentinţe judecătoreşti( 29
persoane operate în listele
electorale permanente);

- 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;

- 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.
- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a câte unui
exemplar original al listei electorale permanente, aparţinând
unităţilor administrativ teritoriale arondate acestei judecătorii;
- verificarea modalităţii de comunicare cu privire la persoanele
care şi-au pierdut drepturile electorale;
- verificarea primirii comunicărilor de la primari, referitoare la
modificările operate în exemplarul listei electorale permanente
existent la primărie;
- acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea
prevederilor art. 302, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare privind predarea spre
topire a listelor electorale permanente;

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

- toate
primăriile arondate
Judecătoriei Ineu, au predat un
exemplar din listele electorale
permanente,
primite
pentru
alegerea Preşedintelui României,
cu excepţia primăriilor: Beliu şi
Cermei;
- din cele 15 primării arondate
Judecătoriei Ineu, doar primăriile
Beliu şi Cermei nu a transmis
comunicările cu modificările
operate în exemplarul listei
electorale permanente existent la
primărie.
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

DATA
CONTROLULUI
20.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
05.11.2009

21.

Arad

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
SPCLEP Ineu
DATA
CONTROLULUI
20.09.2011

22.

Arad

Judecătoria Ineu
DATA
CONTROLULUI
20.09.2011

23.

Arad

Primăria comunei
Şicula
DATA
CONTROLULUI

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

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

20.09.2011

anterioare

DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
11.08.2009

24.

Arad

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Primăria comunei
Bîrsa

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- decesele au fost operate în copia
listei
electorale
permanente
editate
pentru
alegerea
Preşedintelui României din anul
2009;
- nu s-au găsit liste electorale
complementare;

- 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;

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;

DATA
CONTROLULUI
21.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
27.10.2009

25.

Arad

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Primăria comunei
Bocsig
DATA
CONTROLULUI
21.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
07.09.2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Nu s-a putut efectua
controlul, deoarece
primăria se găsea în
stadiul de renovare.

26.

Timiş

Primăria comunei
Satchinez

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

Au fost realizate toate obiectivele
de control.

Nu este cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- au fost omise a fi comunicate
judecătoriei arondate 5 persoane
radiate din listele electorale
permanente existente la primărie;

- 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.

DATA
CONTROLULUI
27.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
25.05.2010

27.

Timiş

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Amendă primarului
Primăria comunei
Biled
DATA
CONTROLULUI
27.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
25.05.2010

28.

Timiş

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Amendă primarului
Primăria comunei
Belinţ
DATA
CONTROLULUI
28.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
11.11.2009
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

29.

Timiş

Primăria comunei
Ghizela
DATA
CONTROLULUI
28.09.2011
DATA ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
24.03.2010
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1.

- a fost omisă a fi comunicată
judecătoriei arondate o persoane
radiată din listele electorale
permanente existente la primărie;

remedierea
celor
constatate în termen de 5
zile;
- comunicarea modificărilor
în
exemplarul
operate
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.

