
Filiala Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)                                                         
Anexa nr. 7 
 

Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Covasna Primăria orașului  
Baraolt 

 
18 / 04 

 

Data precedentului 
control 

30/06/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea celui 
de al 2-lea exemplar 

al listei electorale 
complementare la 
Judecătoria Sfântu 

Gheorghe. 

 

-modului de respectare a atribuţiilor în domeniul electoral şi 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legislaţiei electorale; 

-verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente şi 
complementare şi a copiilor acestora utilizate la alegerile locale; 

-verificarea modului de păstrare a listelor electorale şi a modului de 
actualizare a acestora; 

-autorizarea persoanei care operează modificările în listele electorale; 

-verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate; 

-verificarea predării de către primari la judecătorii a câte unui exemplar 
din listele electorale; 

-modul în care primarii asigură condiţiile necesare pentru consultarea şi 
verificarea listelor electorale de către alegători; 

-verificarea actualizării listelor electorale: 

-verificarea delimitării şi numerotării secţiilor de votare conform Legii 
67/2004, republicată; 

-modul în care structurile teritoriale ale CNEADEP au sprijinit primarii la 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; 

-verificarea respectării termenelor şi activităţilor din Programul 

1. Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe 
2. Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de a 
consulta listele electorale 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 



Calendaristic al alegerilor locale din 2012 (HG 141/2012); 

- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse la 
precedentul control. 

La birourile electorale: 

-verificarea modului de organizare a alegerilor locale din 10 iunie 2012 
şi de respectare a termenelor din Programul Calendaristic(HG 
141/2012); 

-verificarea sediului şi dotarii biroului electoral de circumscripţie; 

-verificarea respectării condiţiilor de delimitare a secţiilor de votare, 
conform Legii 67/2004, republicată şi a afişajului electoral; 

-verificarea situaţiei listelor electorale permanente şi complementare; 

-verificarea comunicării de către primari către preşedinţii birourilor 
electorale de circumscripţie, a numărului de alegători rezultat din listele 
electorale permanente şi complementare, în termenul stabilit de lege; 

-verificarea transmiterii de către primari către birourile secţiilor de 
votare şi Autorităţii Electorale Permanente, modificările survenite în 
lista electorală permanentă şi lista electorală complementară, după 
predarea copiei la biroul electoral al secţiei de votare; 

-probleme întâmpinate pentru buna organizare şi desfăşurare a 
scrutinului electoral.  

2.  Covasna S.P.C.L.E.P. Baraolt 
 

18 / 04 
 

-verificarea modului în care structurile teritoriale ale CNEADEP au 
sprijinit primarii la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; 

-verificarea modului de întocmire şi predare, în termen, a listelor 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENȚE  – 



Data precedentului 
control 

30/06/2010 

 

Măsuri dispuse: 

– 

electorale; 

- 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. 

3.  Covasna Primăria comunei 

Aita Mare 
 

18 / 04 
 

Data precedentului 
control 

30/06/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
modificărilor operate 

la Judecătoria Sf. 
Gheorghe 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 

 –  

4.  Covasna Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 



Belin 

 

18 / 04 

 

Data precedentului 
control 

30/06/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
modificărilor operate 

la Judecătoria Sf. 
Gheorghe. 

 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

constatate. 

5.  Sibiu Primăria comunei 

Alţîna 

 

19 / 04 

 

Data precedentului 
control 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control  



17/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1.Operarea efectivă 
în listele electorale. 

2.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

3. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

4.Păstrarea 
corespunzătoare a 
listelor electorale. 

5.Autorizarea 
persoanei care 

operează modificările 
în listele electorale. 

6.  Sibiu Primăria comunei 

Mihăileni 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 

- 



19 / 04 

 

Data precedentului 
control 

17/02/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1.Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

2. Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

precedentul control 

7.  Braşov Instituţia Prefectului 

 
10 / 04 

 

Data precedentului 
control 

28/10/2011 

-organizarea activităţilor de instruire la nivelul judetului, a funcţionarilor 
cu atribuţii electorale, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale 2012; 

-modului în care prefecţii au: numerotat secţiile de votare, transmis la 
AEP delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare în termenele 
prevăzute de Programul Calendaristic (HG141/2012); 

-modul în care prefecţii şi preşedinţii tribunalelor comunică, potrivit 
solicitării AEP, informaţiile cerute privind avizarea persoanelor care pot 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 



 

Măsuri dispuse: 

– 

deveni preşedinţi de secţii de votare sau locţiitori ai acestora; 

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

-modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor 
electorale precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării 
activităţilor specifice; 

-respectarea termenelor din Programul Calendaristic. 

8.  Braşov B.J.A.B.D.E.P. 

 

10 / 04 

 

Data precedentului 
control 

28/10/2011 

 

Măsuri dispuse: 

– 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

9.  Braşov O.R.I. 

 

Data precedentului 

-verificarea modului în care formaţiunea teritorială a Oficiului Român 
pentru Imigranţi şi-a îndeplinit atribuţiile electorale privind listele 
electorale complementare; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic - 



control 

28/10/2011 

 

Măsuri dispuse: 

– 

10.  Sibiu INSTITUŢIA 
PREFECTULUI 

 

09 / 04 

 

Data precedentului 
control 

12/07/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

11.  Sibiu B.J.A.B.D.E.P 

 

09 / 04 

 

Data precedentului 
control 

12/07/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 



12.  Sibiu O.R.I 

 

09 / 04 

 

Data precedentului 
control 

12/07/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

13.  Alba INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

12 / 04 

 

Data precedentului 
control 

20/10/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

 – 

14.  Alba B.J.A.B.D.E.P 

 

12 / 04 

 

Data precedentului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

 - 



control 

20/10/2011 

15.  Alba O.R.I 

 

12 / 04 

 

Data precedentului 
control 

20/10/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

16.  Covasna INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

04 / 04 

 

Data precedentului 
control 

31/10/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

17.  Covasna B.J.A.B.D.E.P 

 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic - 



04 / 04 

 

Data precedentului 
control 

31/10/2011 

18.  Covasna O.R.I 

 

04 / 04 

 

Data precedentului 
control 

31/10/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

19.  Harghita INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; 

 
 

20.  Harghita B.J.A.B.D.E.P Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;   

21.  Harghita O.R.I Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9;   

22.  Mureş INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 



26 / 04 

 

Data precedentului 
control 

23/03/2011 

23.  Mureş B.J.A.B.D.E.P 

 

26 / 04 

 

Data precedentului 
control 

23/03/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

24.  Mureş O.R.I 

 

26 / 04 

 

Data precedentului 
control 

23/03/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 9; 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

25.  Sibiu Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control a fost 



Jina reprogramată pentru luna 
mai 

26.  Sibiu Primăria comunei 

Poiana Sibiului 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control a fost 
reprogramată pentru luna 
mai 

27.  Braşov Primăria comunei 

Caţa 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

28.  Braşov Primăria comunei 

Homorod 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

29.  Braşov Primăria comunei 

Ungra 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

30.  Covasna Primăria oraşului 

Covasna 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

31.  Covasna S.P.C.L.E.P Covasna 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

32.  Covasna Primăria comunei 

Comandău 
Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

33.  Harghita Primăria 
municipiului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 
Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 

reprogramată pentru o dată 



Odorheiu Secuiesc ulterioară 

34.  Harghita S.P.C.L.E.P 
Odorheiu Secuiesc Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Înlocuit cu punctele 36 – 43 Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

35.  Harghita Judecătoria 

Odorheiu Secuiesc 

 

-existenţa unui exemplar original al listelor electorale permanenente şi 
complementare, ce cuprind alegătorii din unităţile administrativ-
teritoriale arondate judecătoriei; 

-condiţiile de păstrare a listelor electorale; 

-comunicarea către primari a persoanelor care şi-au pierdut drepturile 
electorale; 

-existenţa comunicărilor transmise de către primari privind modificările 
operate în listele electorale; 

-discuţii de natură tehnică şi organizatorică privind predarea spre topire 
a listelor electorale peramanente şi a celorlalte materiale utilizate în 
procesul electoral; 

-informare asupra colaborării dintre judecătorie şi celelalte instituţii 
implicate în procesul electoral.   

Înlocuit cu punctele 36 – 43 

Acţiunea de control va fi 
reprogramată pentru o dată 
ulterioară 

36.  Alba Primăria comunei 

Cricău 

 

11 / 04 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

1. Modificările operate în 
listele electorale nu au fost 
comunicate la Judecătoria 
Alba Iulia 

2. Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de a 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul comunei 
a fost sancţionat 
contravenţional 



Data precedentului 
control 

01/04/2010 

 

Măsuri dispuse: 

- 

consulta listele electorale AVERTISMENT 

37.  Alba Primăria comunei 

Galda de Jos 

 

11 / 04 

 

Data precedentului 
01/04/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

1. Se operează în copiile 
listelor electorale 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

38.  Alba Primăria comunei Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu au fost luate măsuri 1.S-au dispus măsuri de 



Sîntimbru 

 

11 / 04 

 

Data precedentului 
control 

01/04/2010 

Măsuri dispuse: 

1. emiterea unei 
Dispoziţii de Primar 

pt desemnarea 
persoanei autorizate 
să opereze în listele 

electorale 2. Afișarea 
unui program de 

consultare şi 
verificare a listelor 

electorale 

pentru popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de a 
consulta listele electorale 

îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

39.  Alba Primăria comunei 

Blandiana 

 

12 / 04 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

1. Modificările operate în 
listele electorale nu au fost 
comunicate Judecătoriei Alba 
Iulia 

2. Nu au fost luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de a 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul comunei 
a fost sancţionat 



 

Data precedentului 
control 

27/10/2010 

 

Măsuri dispuse: 

1.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

consulta listele electorale contravenţional 
AVERTISMENT 

40.  Mureş Primăria comunei 

Deda 

 

23 / 04 

Data precedentului 
control 

25/05/2010 

Măsuri dispuse: 

1.Emiterea unei 
dispoziţii pentru 

autorizarea 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

1.Nu a fost autorizată 
persoana care operează 
modificările în listele 
electorale, 
2.Nu au fost comunicate 
actualizările către judecătorie. 
3.Nu a fost predat al-2-lea 
exemplar al listei electorale 
complementare către 
judecătorie. 
 
Se constată REALIZAREA 
măsurii de îndrumare dispuse 
la precedentul control cu nr. 3 
și  NEREALIZAREA 
măsurilor nr. 1,2,4. 
 
La Biroul Electoral de 
Circumscripţie Comunală nr. 
43 – Deda nu a fost început 

1.S-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 
constatate. 

2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul comunei 
a fost sancţionat 
contravenţional cu 
AVERTISMENT. 



persoanei care 
operează modificările 
în listele electorale. 

2. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

3.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

4.Comunicarea celui 
de al 2 lea exemplar 

al listei electorale 
complementare. 

programul de lucru al 
alegerilor locale din 2012. 

41.  Mureş Primăria comunei 

Vătava 

 

23 / 04 

 

Data precedentului 
control 

26/05/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE. 

 

Se constată REALIZAREA 
măsurii de îndrumare dispuse 
la precedentul control. - 



 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

3.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

42.  Mureş Primăria comunei 

Ruşii Munţi 

 

24 / 04 

Data precedentului 
control 

25/05/2010 

Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

către judecătorie. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE. 

 

Se constată REALIZAREA 
măsurii de îndrumare dispuse 
la precedentul control. 

- 



2.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale 

3. Comunicarea celui 
de al 2 lea exemplar 

al listei electorale 
complementare. 

43.  Mureş Primăria comunei 

Aluniş 

 

24 / 04 

Data precedentului 
control 

26/05/2010 

Măsuri dispuse: 

1.Afișarea unui 
program de 
consultare şi 

verificare a listelor 
electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

NU AU FOST CONSTATATE 
DEFICIENȚE. 

 

Se constată REALIZAREA 
măsurii de îndrumare dispuse 
la precedentul control. 

- 

 

 


