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

 
Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1.  Alba Primăria comunei 

Săliştea 
 

01 / 02 
 

Data precedentului control 
26/10/2009 

 
Măsuri dispuse: 

1. Păstrarea corespunzătoare a 
listelor electorale 
2. Operarea efectivă în listele 
electorale. 
3. emiterea unei dispoziții de 
primar pt desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în listele 
electorale 
4. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria Agnita 
5. afișarea unui program de 
consultare 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente, 
complementare şi speciale, după caz; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 
electorale permanente, complementare şi speciale, 
după caz; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente, 
complementare şi speciale, după caz de de către 
persoanele abilitate; 
- verificarea actualizării listelor electorale 
permanente de către persoanele abilitate; 
- verificarea efectuării comunicării către judecătoria 
competentă teritorial 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, complementare şi speciale, 
după caz, şi de soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale permanente; 
- verificarea respectării criteriilor privind 
delimitarea secţiilor de votare, conform 
prevederilor legislaţiei electorale (Legii nr. 
370/2004 R) 
- 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 
consultărilor electorale anterioare; 
- îndrumare electorală privind modalitatea de 

Nu au fost constatate deficiențe. 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

- 



predare spre topire a listelor electorale permanente, 
conform prevederilor art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004 R 
- verificarea respectării măsurilor de îndrumare 
electorală dispuse la precedentul control 

2.  Alba Primăria comunei 
Şibot 

 
01 / 02 

 
Data precedentului control 

26/10/2009 
 

Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea corespunzătoare a 
listelor electorale 
2. Operarea efectivă în listele 
electorale. 
3. emiterea unei dispoziții de 
primar pt desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în listele 
electorale 
4. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria Agnita 
5. afișarea unui program de 
consultare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe. 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

- 

3.  Harghita Primăria comunei 
Voșlăbeni 

 
09 / 02 

 
Data precedentului control 

26/10/2009 
 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă în listele 
electorale. 
2. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe. 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

- 



Gheorgheni 
3. afișarea unui program de 
consultare 

4.  Harghita Instituția Prefectului 
 

26 / 01 
 

Data precedentului control 
20/12/2012 

- informare privind organizarea acţiunilor de 
instruire a primarilor şi secretarilor unităţilor 
administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce 
le revin în domeniul electoral; 
- promovarea activităților desfășurate de către 
A.E.P. 
- aspecte tehnico-administrative în perspectiva 
scrutinelor prevăzute a se desfășura în cursul anului 
2012 

  

5.  Harghita BJABDEP 
 

26 / 01 
 

Data precedentului control 
04/04/2012 

 

- informare şi îndrumare electorală privind 
modalitatea de întocmire şi de punere la dispoziţia 
primarilor a celor 2 (două) exemplare ale listelor 
electorale permanente, în conformitate cu 
prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare 

  

6.  Harghita ORI 
 

19 / 01 
 

PRIMUL CONTROL 

- informare şi îndrumare electorală privind 
modalitatea de întocmire şi de punere la dispoziţia 
primarilor a celor 2 (două) exemplare ale listelor 
electorale complementare, în conformitate cu 
prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură tehnică şi 
organizatorică întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare 

 - 

7.  Mureș Primăria comunei Fîntînele 
 

16 / 02 
 

Data precedentului control 
13/05/2009 

Măsuri dispuse: 
1. afișarea unui program de 

consultare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Al 2-lea exemplar al listei electore 
complementare nu au fost comunicat 
la Judecătoria Sighișoara 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

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

8.  Mureș Primăria comunei Vețca 
 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe. 
 - 



16 / 02 
 

Data precedentului control 
12/05/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. emiterea unei dispoziții de 
primar pt desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în listele 
electorale 
2. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria 
Sighișoara 

Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

9.  Sibiu Primăria comunei Roșia 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 
23/02/2010 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă în listele 
electorale. 
2. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria Sibiu 
3. afișarea unui program de 
consultare 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe. 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

- 

10.  Sibiu Primăria comunei Vurpăr 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 
23/02/2010 

 
Nu au fost dispuse măsuri 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Modificările operate în listele 
electorale permanente nu au fost 
comunicate la Judecătoria Sibiu 
 
Se constată REALIZAREA măsurilor 
de îndrumare dispuse la precedentul 
control cu nr. 1,2,3 și 5 dar și dar și 
NEREALIZAREA măsurii nr. 4 

1.S-au dispus măsuri 
de îndreptare a 
deficienţelor 
constatate. 
2.Pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei 
electorale primarul 
oraşului a fost 
sancţionat 
contravenţional cu 
avertisment. 

1.  Sibiu Primăria comunei 
Marpod 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. S-a operat în copiile listelor 
electorale permanente 

1. S-au dispus măsuri 
de îndreptare a 



 
23 / 02 

 
Data precedentului control 

17/02/2010 
 

Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea corespunzătoare a 
listelor electorale 
2. Operarea efectivă în listele 
electorale. 
3. emiterea unei dispoziții de 
primar pt desemnarea persoanei 
autorizate să opereze în listele 
electorale 
4. comunicarea modificărilor 
operate la Judecătoria Agnita 
5. afișarea unui program de 
consultare 
Sancțiune AVERTISMENT (pt 

păstrare necorespunzătoare) 

2. Modificările operate în listele 
electorale nu au fost comunicate 
la Judecătoria Agnita 

 
Se constată realizarea măsurilor nr. 1, 
2 (parțial), 3 și 5, dar și 
NEREALIZAREA măsurii nr. 4 

deficienţelor 
constatate. 

2.  Sibiu Primăria comunei 
Nocrich 

 
23 / 02 

Data precedentului control 
16/10/2009 

Măsuri dispuse: 
1. Afişarea unui program la 
avizierul primăriei pentru a se 
asigura dreptul alegătorilor de a 
consulta şi verifica listele 
electorale. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficienţe 
 
Se constată realizarea măsurilor de 
îndrumare dispuse la precedentul 
control 

- 

 
 
 
 
 
 


