Filiala Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea)
Anexa nr. 2

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Galaţi

Instituţia Prefectului
judeţul Galaţi

- informare privind problemele de natură tehnică şi
organizatorică întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor locale din data de 10.06.2012;

Data controlului:
03.04.2012

Data ultimului control
efectuat:
16.11.2009

Constatări
Nu
s-au
deficienţe.

constatat

- informare privind organizarea acţiunilor de instruire a
primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale cu
privire la sarcinile ce le revin în organizarea alegerilor locale;

Măsuri dispuse
Organizarea acţiunii de instruire a
primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ – teritoriale cu privire
la sarcinile ce le revin în vederea
organizării şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor.

- realizarea la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor
ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 67/2004 republicată şi a programului
calendaristic aprobat prin H.G. 141/2012.

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
2.

Galaţi

Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor Galaţi

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea
cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale
permanente;

Data controlului:

- obţinerea de informaţii referitoare la evidenţa cărţilor de
alegător şi a duplicatelor eliberate;

03.04.2012

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Sud –

Cărţile de alegător nu se
mai tipăresc temporar, din
lipsă de materiale.

-

Data ultimului control
efectuat:

Est a Autorităţii Electorale Permanente şi D.J.E.P.

15.03.2010

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
3.

Galaţi

B.J.A.B.D.E.PGalaţi
Data controlului:
03.04.2012

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de
întocmire şi de punere la dispoziţia primarilor a listelor
electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale;

Nu s-au constatat deficienţe

Nu a fost cazul.

Nu
s-au
deficienţe.

Nu a fost cazul.

- informare privind problemele de natură tehnică şi
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea
alegerilor locale din data de 10.06.2012.

Data ultimului control
efectuat:
15.03.2010

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
4.

Galaţi

Serviciul Judeţean
pentru Imigrări Galaţi
Data controlului:

- informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de
întocmire şi de punere la dispoziţia primarilor a listelor
electorale complementare, în conformitate cu prevederile
legale;

03.04.2012

- informare privind problemele de natură tehnică şi

constatat

Data ultimului control
efectuat:

organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea
alegerilor locale din data de 10.06.2012.

Nu s-a efectuat un
control anterior.

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
5.

Galaţi

Primăria municipiului
Tecuci

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

Data controlului:

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente şi de conţinere a elementelor prevăzute de lege;

04.04.2012

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;
Data ultimului control
efectuat:

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

30.05.2008

- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în
exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;

MĂSURI DISPUSE:
- actualizarea LEP de
persoane autorizate.

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

nu
se
efectuează
operaţiuni de actualizare a
electorale
listelor
permanente,
între
perioadele electorale;
- nu este desemnată o
persoană autorizată care să
efectueze operaţiuni de
actualizare
în
listele
electorale permanente;

- efectuarea
la
termen
a
comunicărilor prevăzute de lege şi
operarea
acestora
în
listele
electorale permanente;
- efectuarea de operaţiuni în listele
electorale permanente de către
persoane autorizate;
- comunicarea către judecătorie şi
D.E.P.A.B.D. a modificărilor operate
în exemplarul listei electorale
permanente existent la primărie;
- organizarea alegerilor locale din 10
iunie 2012 în conformitate cu Legea
nr.67/2004 republicată, Programul
calendaristic aprobat prin H.G. nr.
141/2012 şi celelalte hotărâri şi
ordonanţe emise pentru organizarea
şi desfăşurarea alegerilor locale.

1

- verificarea respectării prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea
nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind actualizarea anuală a listelor electorale
complementare;
- verificarea modului de păstrare a listelor electorale
complementare;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
complementare şi de conţinere a elementelor prevăzute de
lege;
- verificarea semnării listelor electorale complementare de
către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale complementare, de
către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia
alegătorilor spre consultare listele electorale complementare şi
de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile
greşite sau erorile din listele electorale complementare;
- 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.;
- acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind

predarea spre topire a listelor electorale permanente;
- realizarea la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor
ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale potrivit disp. Legii nr.
67/2004 republicată şi a programului calendaristic aprobat prin
H.G. 141/2012.
6.

Galaţi

S.P.C.L.E.P. Tecuci
Data controlului:
04.04.2012

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea
listelor electorale permanente; verificarea efectuării
comunicărilor către primari cu privire la persoanele care au
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat domiciliul sau care au
decedat;

Data ultimului control
efectuat:

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea
cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale
permanente;

30.05.2008

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;

Cărţile de alegător nu se
mai tipăresc temporar, din
lipsă de materiale.

Nu a fost cazul.

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
7.

Brăila

Instituţia Prefectului
judeţul Brăila
Data controlului:
05.04.2012

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Data ultimului control
efectuat:
17.11.2009

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
8.

Brăila

Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor Brăila

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport

Reprogramare control.

Data controlului:
05.04.2012

Data ultimului control
efectuat:
17.11.2009

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
9.

Brăila

B.J.A.B.D.E.P Brăila
Data controlului:

05.04.2012

aflat în dotarea filialei.

Data ultimului control
efectuat:
17.11.2009

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
10.

Brăila

Biroul Judeţean
pentru Imigrări –
Brăila
Data controlului:
05.04.2012

Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.

MĂSURI DISPUSE:

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Nu a fost cazul.
11.

Buzău

Instituţia Prefectului
judeţul Buzău

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Nu a fost cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Data controlului:
10.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
01.02.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
12.

Buzău

Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor Buzău
Data controlului:
10.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
01.02.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

13.

Buzău

B.J.A.B.D.E.P Buzău

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Data controlului:
10.04.2012

Data ultimului control
efectuat:
01.02.2011

MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
14.

Buzău

Biroul Judeţean
pentru Imigrări –
Buzău
Data controlului:
10.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:

Nu a fost cazul.
15.

Vrancea

Instituţia Prefectului
judeţul Vrancea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Data controlului:
12.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
10.05.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
16.

Vrancea

Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor Vrancea
Data controlului:
12.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
10.05.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

17.

Vrancea

B.J.A.B.D.E.PVrancea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea deplasării
cu mijlocul de transport
aflat în dotarea filialei.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Nu
s-au
deficienţe.

Organizarea acţiunii de instruire a
primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ – teritoriale cu privire
la sarcinile ce le revin în vederea

Data controlului:
12.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
10.05.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
18.

Vrancea

Biroul Judeţean
pentru Imigrări
Vrancea
Data controlului:
12.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
10.05.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

19.

Constanţa

Instituţia Prefectului
judeţul Constanţa

constatat

organizării şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor.

Data controlului:
23.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
23.04.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
20.

Constanţa

Direcţia Judeţeană de
evidenţă a
Persoanelor Constanţa

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Nu
s-au
deficienţe.

constatat

Nu a fost cazul.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Nu
s-au
deficienţe.

constatat

Nu a fost cazul.

Data controlului:
23.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
23.04.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
21.

Constanţa

B.J.A.B.D.E.P
Constanţa
Data controlului:

23.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
23.04.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
22.

Constanţa

Biroul Judeţean
pentru Imigrări
Constanţa

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Nu
s-au
deficienţe.

constatat

Nu a fost cazul.

- verificarea asigurării logisticii necesare desfăşurării în bune
condiţii a activităţii biroului electoral de circumscripţie

Nu
s-au
deficienţe.

constatat

Nu a fost cazul.

Data controlului:
23.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
15.12.2011
MĂSURI DISPUSE:
-predarea cât mai
urgentă a listelor
electorale
complementare către
primării.
23.

Constanţa

Biroul Electoral de
Circumscripţie

Judeţeană Constanţa
Data controlului:
23.04.2012

judeţeană;
- informare privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în
aplicarea disp. Legii nr. 67/2004 republicată şi a programului
calendaristic aprobat prin H.G. 141/2012.

Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
24.

Tulcea

Instituţia Prefectului
judeţul Tulcea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Data controlului:
24.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
21.03.2011
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
25.

Tulcea

Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor Tulcea

Data controlului:
24.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
19.05.2008
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
26.

Tulcea

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

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4;

Controlul nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Data controlului:
24.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
27.

Tulcea

Biroul Judeţean
pentru Imigrări Tulcea
Data controlului:
24.04.2012

Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
28.

Tulcea

Biroul Electoral de
Circumscripţie
Judeţeană Tulcea

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 23;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Data controlului:
24.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un
control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
29.

Brăila

Primăria oraşului
Făurei
Data controlului:
25.04.2012
Data ultimului control

efectuat:
14.08.2008
MĂSURI DISPUSE:
- actualizarea lep de
persoane autorizate.
30.

Brăila

S.P.C.L.E.P. Făurei

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

- conform obiectivelor prevăzute la pct. 23;

Control nu a putut fi
efectuat din următoarele
motive:
- imposibilitatea constituirii
unei echipe de control.

Reprogramare control.

Data controlului:
25.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
14.08.2008
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.
31.

Brăila

Biroul Electoral de
Circumscripţie Făurei
Data controlului:
25.04.2012
Data ultimului control
efectuat:
Nu s-a efectuat un

control anterior.
MĂSURI DISPUSE:
Nu a fost cazul.

Faţă de activităţile programate, au mai fost desfăşurate următoarele acţiuni de îndrumare electorală:

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Buzău

Instituţia
Prefectului judeţul
Buzău

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce le
revin în organizarea alegerilor locale;

Data:
06.04.2012

Constatări

Măsuri dispuse
Realizarea atribuţiilor ce le revin
conform actelor normative în
materie electorală şi respectarea
termenelor de îndeplinire a
sarcinilor prevăzute în H.G. nr.
141/2012
privind
aprobarea
Programului calendaristic pentru
realizarea activităţilor referitoare la
organizarea
şi
desfăşurarea
alegerilor
pentru
autorităţile
administraţiei publice locale din
anul 2012

2.

Galaţi

Instituţia
Prefectului judeţul
Galaţi

- instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor
administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce le
revin în organizarea alegerilor locale;

Realizarea atribuţiilor ce le revin
conform actelor normative în
materie electorală şi respectarea
termenelor de îndeplinire a sarcinilor
prevăzute în H.G. nr. 141/2012.

- sprijin acordat pentru instruirea preşedinţilor
birourilor electorale de circumscripţie şi a
locţiitorilor acestora;

Realizarea atribuţiilor ce le revin
conform actelor normative în
materie electorală şi respectarea
termenelor de îndeplinire a sarcinilor
prevăzute în H.G. nr. 141/2012.

- sprijin acordat pentru instruirea preşedinţilor
birourilor electorale de circumscripţie şi a
locţiitorilor acestora;

Realizarea atribuţiilor ce le revin
conform actelor normative în
materie electorală şi respectarea
termenelor de îndeplinire a sarcinilor
prevăzute în H.G. nr. 141/2012.

Data:
11.04.2012
3.

Constanţa

Instituţia
Prefectului judeţul
Constanţa
Data:
23.04.2012

4.

Galaţi

Biroul Electoral de
Circumscripţie
Judeţeană nr. 18
Galaţi
Data:
24.04.2012

