
Filiala Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş)                                            
Anexa nr. 5 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Hunedoara Primăria comunei  
Sântămăria Orlea 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          26/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

 
24/02/2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

  AMENDĂ SECRETAR! 
 

- 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. 
70, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată 
,pentru alegerea Preşedintelui României;  
 
- 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 

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; 
 



de votare, asigurarea condiţiilor necesare pentru 
depozitarea corespunzătoare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea integrităţii 
materialelor de logistică electorală. 

2. Hunedoara Primăria comunei 
 Peştişu  Mic 

 
DATA      CONTROLULUI 

          25/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

19/07/2010 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- semnarea listelor electorale 
complementare de primarul 

comunei.  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

Au fost duse la îndeplinire măsurile 
dispuse cu ocazia controlului din data 
de 19.07.2010. 
 
- nu s-au găsit listele electorale 
complementare pe anul 2011; 
- modificările au fost efectuate în 
listele electorale permanente, pentru 
alegerea Preşedintelui României, din 
anul 2009, şi nu în listele electorale 
permanente pentru alegerile parţiale 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, 
din Colegiul Uninominal nr.3, 
Circumscripţia electorală nr.22, 
judeţul Hunedoara;   

- remedierea celor constatate în 
termen de 3 zile; 
 

3. Hunedoara Primăria comunei 
 Băcia 

 
DATA      CONTROLULUI 

25/01/2012 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL EFECTUAT 

05/08/2010 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 

- au fost omise a fi comunicate, 
judecătoriei arondate, 2 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. 

4. Hunedoara Primăria comunei  
General Berthelot  

 
DATA  

CONTROLULUI 
26/01/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
31/03/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                 -  

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 
 
 

 
 
 

 

- nu s-au găsit listele electorale 
complementare pe anul 2011; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- remedierea celor constatate în 
termen de 3 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; 
 

5. Hunedoara Primăria comunei  
Răchitova 

 
DATA  

CONTROLULUI 
26/01/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
31/03/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                - 

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; 
 



6. Timiş Primăria comunei 
 Moraviţa 

 
DATA  

CONTROLULUI 
31/01/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
31/08/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                - 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

- au fost omise a fi comunicate, 
judecătoriei arondate, 4 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. 

7. Timiş Primăria comunei  
Jamu Mare 

 
DATA  

CONTROLULUI 
31/01/2012 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL EFECTUAT 
31/08/2010 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

AVERTISMENT SCRIS 
PRIMARULUI! 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1. 
 

- listele electorale permanente şi 
complementare, nesemnate de 
primarul comunei; 

- 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. 

 
 
 
 
 


