
Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)                                                                       
Anexa nr. 6 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1 Bistrita 
Nasaud 

Institutia 
Prefectului-jud. 
Bistrita Nasaud 

Data controlului: 

02.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.06.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

- informare privind problemele de natura tehnica si organizatorica 
intampinate in pregatirea si desfasurarea alegerilor locale din iunie 
2012; 

- verificarea respectarii programului calendaristic pentur alegerile 
locale din 2012 

- verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile locale 

- organizarea instruirii primarilor si secretarilor comunelor, oraselor si 
municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii in 
bune conditii a alegerilor din iunie 2012; 

- acordarea de indrumare cu privire la aplicarea legislatiei electorale; 

- consolidarea relatiilor de buna colaboraree intre Autoritatea 
Electorala Permanenta si Institutia Prefectului 

- realizat;  

2 Bistrita 
Nasaud 

Biroul Judetan 
pentru Imigrari 

Data controlului: 

02.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- informare si indrumare electorala privind modalitatea de intocmire si 
de punere la dispozitia primarilor a doua exemplare originale ale 
listelor electorale complementare, in conformitate cu prevederile 
legale; 

- informare privind sprijinul acordat primarilor in actualizarea listelor 
electorale complementare; 

- efectuarea comunicarilor listelor electorale complementare catre 
toate primariile; 

- nu au fost constatate 
deficiente; 

 



05.06.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

- evidenta cererilor de inscriere in listele electorale complementare; 

- operarea radierilor in listele electorale complementare si efectuarea 
comunicarilor catre primarii; 

- acordarea de indrumare  privind legislatia electorala; 

informare privind problemele de natura tehnica si organizatorica 
intampinate in pregatirea si desfasurarea consultarilor electorale 
anterioare: 

3 Bistrita 
Nasaud 

B.J.A.B.D.E.P. 

Data controlului: 

02.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

-informare si indrumare electorala privind modalitatea de intocmire si 
de punere la dispozitia primarilor a doua exemplare originale ale 
listelor electorale permanente, in conformitate cu prevederile legale; 

- informare privind problemele de natura tehnica si organizatorica 
intampinate in pregatirea si desfasurarea consultarilor electorale 
anterioare; 

- nu au fost constatate 
deficiente 

 

4 Salaj Institutia 
Prefectului- jud. 

Salaj 

Data controlului: 

03.04.2012 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1. -realizat  



control efectuat: 

07.02.2011 

Măsuri dispuse: 

-    

5 Salaj Biroul Judetean 
pentru Imigrari 

Data controlului: 

03.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 - nu au fost constatate 
deficiente 

 

6 Salaj B.J.A.B.D.E.P. 

Data controlului: 

03.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.02.2011 

Măsuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct.3 - nu au fost constatate 
deficiente 

 



-    

7 Maramures Institutia 
Prefectului- 

jud.Maramures 

Data controlului: 

04.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.07.2011   

Măsuri dispuse: 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1. -realizat  

8 Maramures Biroul Judetean 
pentru Imigrari 

Data controlului: 

04.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 - nu au fost constatate 
deficiente 

 

9 Maramures B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevazute la pct.3 - nu au fost constatate 
deficiente 

 



Data controlului: 

04.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.04.2011 

 

Măsuri dispuse: 

-    

10 Satu Mare Institutia 
Prefectului- 

jud.Satu-Mare 

Data controlului: 

04.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.01.2011 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.1. - realizat  

11 Satu Mare Biroul Judetean 
pentru Imigrari 

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 - nu au fost constatate 
deficiente 

 



Data controlului: 

040.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

12 Satu Mare B.J.A.B.D.E.P 

Data controlului: 

04.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.01.2011 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.3 - nu au fost constatate 
deficiente 

 

13 Bihor Institutia 
Prefectului- 

jud.Bihor 

Data controlului: 

05.04.2012 

Conform obiectivelor prevazute la pct.1. - realizat  



Data ultimului 
control efectuat: 

 

Măsuri dispuse: 

-    

14 Bihor Biroul Judetean 
pentru Imigrari 

Data controlului: 

05.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 - nu au fost constatate 
deficiente 

 

15 Bihor B.J.A.B.D.E.P 

Data controlului: 

05.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Conform obiectivelor prevazute la pct.3 - nu au fost constatate 
deficiente 

 



Măsuri dispuse: 

-    

16 Cluj Institutia 
Prefectului- jud. Cluj 

Data controlului: 

06.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.1. - realizat  

17 Cluj Biroul Judetean 
pentru Imigrari 

Data controlului: 

06.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.2 - nu au fost constatate 
deficiente 

 



18 Cluj B.J.A.B.D.E.P 

Data controlului: 

06.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

Conform obiectivelor prevazute la pct.3   

19 Bistrita 
Nasaud 

Primăria  

Municipiului Bistrita 

Data controlului: 

10.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.06.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente; 

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către 
persoanele abilitate; 

- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către 
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; 

- verificarea efectuării comunicărilor către judecătoria competentă 
teritorial şi D.E.P.A.B.D. cu privire la modificările operate în exemplarul 
listei electorale permanente existent la primărie; 

- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau 
erorile din listele electorale permanente; 

- radierile au fost operate fara 
a se consemna numarul 
actului in baza caruia s-a facut 
radierea; 

-  modificarile operate in 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
judecatorie si la DEPABD; 

- actualizarea listelor 
electorale complementare nu 
au fost comunicate catre 
judecatorie 

 

 

-radierile efectuate in 
cuprinsul listelor sa contina 
numarul si data 
documentului in baza caruia 
se efectueaza radierea; 

- transmiterea lunara la 
judecatorie si DEPABD a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente; 

- comunicarea actualizarilor 
listelor electorale 
complementare catre 
judecatorie; 

- pentru 
necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 



- 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. ; 

- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea scrutinelor electorale 
anterioare; 

- 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;  

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale complementare; 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale complementare; 

- - verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din Legea nr. 
67/2004 privind actualizarea listelor electorale complementare;  

- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau de 
către instanţele de judecată; 

- verificarea semnării listelor electorale complementare de către 
persoanele abilitate; 

operate in listele electorale 
permanente s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„avertisment” - P.V. nr. 
0001202 / 10.04.2012; 
 

20 Bistrita 
Nasaud 

SCPLEP 

Bistrita 

Data controlului: 

- comunicarea catre primari a persoanelor care au implinit 18 ani, care 
au decedat si care si-au schimbat domiciliu; 

- evidenta comunicarilor privind persoanele cuprinse in LEP 

- nu se transmite catre 
primarii situatia persoanelor 
care au implinit 18 ani; 

- transmiterea situatiei 
privind persoanele care au 
implinit 18 ani catre 
primariile arondate; 



10.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate 

- acordarea de indrumare privind aplicarea legislatiei electorale 

21. Bistrita 
Nasaud 

Primaria com.  

Prundu Bargaului 

 

Data controlului: 

 

12.04.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.06.2008 

Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

 

- in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc un numar de 58 
persoane fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si 5 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

- listele electorale nu sunt 
actualizate, in cuprinsul lor 
regasindu-se cetateni 
decedati care nu au fost 
radiati; 

- actualizarile listelor 
electorale permanente nu au 
fost transmise catre 
judecatorie si nici catre 
DEPABD; 

- cel de-al doilea exemplar al 
listelor electorale 

- comunicarea lunara la 
judecatorie si DEPABD a 
modificarilor operate in 
listele electorale; 

- transmiterea unui 
exemplar din listele 
electorale complementare 
catre judecatoria 
competenta imediat dupa 
preimirea acestuia de la 
Biroul pentru Imigrari 
Bistrita; 

- afisarea unui anunt prin 
care cetatenii sa fie 
informati asupra dreptului 
lor de a verifica listele 
electorale permanente;  

- - pentru 
necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 
operate in listele electorale 



complementare nu a fost 
transmis catre judecatoria 
competenta teritorial; 

permanente s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„avertisment” – P.V. nr.  
0001205 / 12.04.2012; 

22. Bistrita 
Nasaud 

Primăria orasului 
Beclean 

Data controlului: 

12.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.10.2008 

Masuri dispuse: 

-    

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; - in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc un numar de 8 
persoane fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si 13 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate ; 

- modificarile operate in 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
judecatorie si la DEPABD; 

- afisarea unui anunt prin 
care cetatenii sa fie 
informati asupra dreptului 
lor de a verifica listele 
electorale permanente. 

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
exemplarul listei electorale 
permanente existent la 
sediul primariei, la 
judecatoria competenta 
teritorial si la DEPABD; 

23. Bistrita 
Nasaud 

S.P.C.L.E.P. 

Beclean 

Data controlului: 

11.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.10.2008 

- comunicarea catre primari a persoanelor care au implinit 18 ani, care 
au decedat si care si-au schimbat domiciliu; 

- evidenta comunicarilor privind persoanele cuprinse in LEP 

- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate 

- acordarea de indrumare privind aplicarea legislatiei electorale 

-- nu se transmite catre 
primarii situatia persoanelor 
care au implinit 18 ani; 

- transmiterea situatiei 
privind persoanele care au 
implinit 18 ani catre 
primariile arondate; 



Măsuri dispuse: 

-    

24. Bistrita 
Nasaud 

Primaria com. Zagra 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

 

 - controlul a fost 
reprogramat datorita 
participarii la instruirea 
primarilor si secretarilor 
unitatilor administrativ 
teritoriale din judetul 
Bistrita Nasaud 

25 Bistrita 
Nasaud 

Primaria orasului 
Nasaud 

 

Data controlului: 

 

24.04.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.10.2008 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

 

- fiind primite la data de 
24.04.2012, listele electorale 
permanente nu erau trimise 
catre judecatoria competenta; 

- in cuprinsul listelor 
electorale permanente se 
regasesc un numar de 1 
persoana fara date complete 
referitoare la adresa de 
domiciliu si 19 persoane fara 
tipul, seria si numarul actului 
de identitate; 

- transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanete catre 
judecatorie, imediat dupa 
primirea lor; 

- transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale complementare 
catre judecatoria 
competenta, imediat dupa 
primirea lor de la Biroul 
pentru Imigrari Bistrita; 

- actualizarea lisetlor 
electorale complementare si 



Masuri dispuse: 

-    

trimitera lunara a 
actualizarilor catre 
judecatoria competenta 
teritorial si catre DEPABD; 

26 Bistrita 
Nasaud 

S.P.C.L.E.P. 

Nasaud 

Data controlului: 

12.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

07.10.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 20; 

 

 - nu se transmite catre 
primarii situatia persoanelor 
care au implinit 18 ani; 

- transmiterea situatiei 
privind persoanele care au 
implinit 18 ani catre 
primariile arondate; 

27 Bistrita 
Nasaud 

Primaria com. Rebra 

Data controlului: 

12.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

 

- listele electorale nu sunt 
actualizate, in cuprinsul lor 
regasindu-se cetateni 
decedati care nu au fost 
radiati; 

- in listele electorale 
permanente exista 
inregistrate 80 persoane cu 
date identificare domiciliu 
incomplete; 

- un exemplar al listelor 

- actualizarea listelor 
electorale permanente; 

- transmiterea lunara la 
judecatorie si DEPABD a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente; 

- transmiterea unui 
exemplar al listelor 
electorale permanete catre 
judecatorie, imediat dupa 



-    electorale permanente nu a 
fost transmis catre 
judecatoria competenta 
teritorial;; 

- modificarile operate in 
listele electorale permanente 
nu au fost comunicate la 
judecatorie si la DEPABD; 

primirea lor; 

- - pentru 
necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 
operate in listele electorale 
permanente s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„avertisment” – P.V. nr.  
0001205 / 12.04.2012; 

28. Bistrita 
Nasaud 

Primăria orasului 
Sangeorz Bai 

 

Data controlului: 

23.04.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.06.2008 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

 

- in listele electorale 
permanente exista 14 
alegatori cu elemente de 
identificare lipsa, adica fara 
tip, seria si numar act 
identitate; 

- 103 persoane au fost radiate 
din cuprinsul listelor 
electorale pemanente, 73 
persoane decedate nefiind 
radiate; 

 

- actualizarea listelor 
electorale permanente; 

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
listele electorale 
permanente la judecatoria 
competenta tertorial si la 
DEPABD; 

-  transmiterea unui 
exemplar din listele 
electorale complementare 
catre judecatoria 
competenta imediat dupa 
preimirea acestuia de la 
Biroul pentru Imigrari 
Bistrita; 

29 Bistrita 
Nasaud 

S.P.C.L.E.P. 

Singeorz Bai 

- conform obiectivelor prevăzute la pct.20 - nu se transmite catre 
primarii situatia persoanelor 
care au implinit 18 ani; 

- transmiterea situatiei 
privind persoanele care au 
implinit 18 ani catre 



Data controlului: 

23.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.06.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

primariile arondate; 

30 Bistrita 
Nasaud 

Primăria com. 
Josenii Bargaului 

Data controlului: 

11.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.06.2008 

Masuri dispuse: 

-    

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

 

- actualizarile efectuate la 
listele electorale permanente 
nu au fost transmise lunar 
catre judecatorie si DEPABD; 

- in listele electorale 
permanente exista 3 persoane 
fara tip, serie si numar act 
identitate si 85 persoane fara 
date complete referitoare la 
domiciliu; 

 

- actualizarile efectuate la 
listele electorale 
permanente sa fie transmise 
lunar catre judecatorie si 
DEPABD; 

31 Cluj Primaria mun. Dej  

Data controlului: 

23.04.2012 

Data ultimului 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 19; 

. 

- in listele electorale 
permanente exista 89 
alegatori cu elemente de 
identificare lipsa, adica fara 
tip, seria si numar act 
identitate si sase perwsoane 

-pastrarea listelor electorale 
in bibliorafturi cu foi 
detasabile; 

- actualizarea listelor 
electorale permanente si 



control efectuat: 

23.05.2008 

Masuri dispuse: 

-    

fara date complete referitoare 
la domiciliu; 

- listele electorale nu sunt 
pastrate in bibliorafturi cu foi 
detasabile; 

-  listele electorale nu sunt 
actualizate, in cuprinsul lor 
regasindu-se cetateni 
decedati care nu au fost 
radiati; 

- acutalizarile (modificarile) 
operate in exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primarie nu au fost 
comunicate la Judecatoria Dej 
si nici la DEPABD; 

- nu exista dovada trimiterii 
unui exemplar al listelor 
electorale complemtentare 
catre judecatoria competenta 
teritorial imediat dupa 
primirea lor de la ORI; 

 

complementare;  

- transmiterea lunara a 
modificarilor operate in 
exemplarul listei electorale 
permanente existent la 
sediul primariei catre 
Judecatoria Dej si DEPABD; 

- transmiterea unui 
exemplar din listele 
electorale complementare 
catre judecatoria 
competenta imediat dupa 
preimirea acestuia de la 
Biroul pentru Imigrari; 

- transmiterea lunara a 
acutalizarilor listlor 
electorale complementare 
catre judecatorie; 

 pentru necomunicarea catre 
judecatorie a modificarilor 
operate in listele electorale 
permanente s-a aplicat 
sanctiunea contraventionala 
„avertisment” – P.V. 
0001207 / 26.04.2012; 
 

32 Cluj S.P.C.L.E.P. 

Dej 

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 20; 

 

- nu se transmite catre 
primarii situatia persoanelor 

- transmiterea situatiei 
privind persoanele care au 
implinit 18 ani catre 



Data controlului: 

23.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.05.2008 

Măsuri dispuse: 

-    

care au implinit 18 ani; primariile arondate; 

33. Cluj Primaria mun. Turda 

 

Data controlului: 

19.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 19;  Controlul a fost reporgramat 
datorita participarii la 
instruirea primarilor si 
secretarilor din jud. Bihor; 

34 Cluj S.P.C.L.E.P. 

Turda 

 

- conform obiectivelor prevăzute la pct.20  Controlul a fost reporgramat 
datorita participarii la 
instruirea primarilor si 
secretarilor din judetul 
Bihor; 



Data controlului: 

19.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

35 Salaj Primaria com. Hida 

Data controlului: 

24.04.2012 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 19  Controlul a fost reprogramat 
datorita participarii la 
instruirea presedintilor si 
loctiitorilor birourilor 
electorale de circumscriptie 
din judetul Bistrita Nasaud 

36 Salaj S.P.C.L.E.P 

Hida 

Data controlului: 

24.04.2012 

Data ultimului 

- conform obiectivelor prevăzute la pct.20  Controlul a fost reprogramat 
datorita participarii la 
instruirea presedintilor si 
loctiitorilor birourilor 
electorale de circumscriptie 
din judetul Bistrita Nasaud 



control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

37. Salaj Primaria com. 
Zimbor 

Data controlului: 

- 

Data ultimului 
control efectuat: 

- 

Măsuri dispuse: 

-    

conform obiectivelor prevăzute la pct. 19  Controlul a fost reprogramat 
datorita participarii la 
sesiunea de instruire cu 
ocazia alegerilor locale din 
iunie 2012 - Olanesti 

38 Salaj S.P.C.L.E.P 

Zimbor 

Data: 

- 

- conform obiectivelor prevăzute la pct.20  Controlul a fost reprogramat 
datorita participarii la 
sesiunea de instruire cu 
ocazia alegerilor locale din 
iunie 2012 - Olanesti 

 


