
Filiala Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)                                                          
Anexa nr. 1 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Vaslui Primăria oraşului Negreşti 

 

DATA CONTROLULUI 

05.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

16.10.2008 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- Păstrarea LEP în registre 
speciale cu file detaşabile, 
conform prevederilor legale. 

- Verificarea în teren a 
persoanei căreia îi lipseşte seria 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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 

- Există un număr de 5 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de 
identitate. 

 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

şi nr. actului de identitate. 

- LEP să fie disponibile spre 
consultare. 

- Predarea celui de-al doilea 
exemplar din LEP la Judecătoria 
Vaslui. 

întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare; 

- 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; 

2. Vaslui SPCLEP Negreşti 

 

DATA CONTROLULUI 

05.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

16.10.2008 

MĂSURI DISPUSE  

- 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; 

- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 

- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 

Nu s-au constatat deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorala Permanenta 

3. Iaşi Primăria comunei Drăguşeni 

 

DATA CONTROLULUI 

05.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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.); 

- Există un număr de 3 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de 
identitate. 

 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 

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

- 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 

4. Iaşi Primăria comunei Dobrovăţ 

 

DATA CONTROLULUI 

05.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de 
logistică electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi 

- Există un număr de 5 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de 
identitate. 

 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- nu este cazul. 

 

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; 

- 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; 

5. Iaşi Primăria comunei Gorban 

 

DATA CONTROLULUI 

10.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

6. Iaşi Primăria comunei Cozmeşti 

 

DATA CONTROLULUI 

10.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

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

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

7. Bacău Primăria oraşului Dărmăneşti 

 

DATA CONTROLULUI 

11.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

- 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 de comunicări către judecătoria competentă 

- Există un număr de 20 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de 
identitate. 

 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

8. Bacău SPCLEP Dărmăneşti 

 

DATA CONTROLULUI 

11.07.2012 

 

- 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; 

Nu s-au constatat deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul 

- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 

- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 

- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorala Permanenta 

9. Bacău Primăria oraşului Comăneşti 

 

DATA CONTROLULUI 

11.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de 

- Există un număr de 20 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 
identitate. 

 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi 
nr. actului de 
identitate. 

 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- nu este cazul. 

 

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; 

- 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; 

10. Bacău SPCLEP Comăneşti 

 

DATA CONTROLULUI 

11.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 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; 

- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele 
electorale permanente 

- evidenta cărţilor de alegator si a duplicatelor eliberate 

- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorala Permanenta 

Nu s-au constatat deficienţe  



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- nu este cazul 

11. Iaşi Primăria comunei Ciurea 

 

DATA CONTROLULUI 

12.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

anterioare; 

- 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; 

12. Iaşi Primăria comunei Mogoşeşti 

 

DATA CONTROLULUI 

12.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- nu este cazul. 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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.); 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

-  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 

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

- 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; 

13. Iaşi Primăria comunei Miroslava 

 

DATA CONTROLULUI 

12.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

- nu este cazul 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de 
logistică electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- nu este cazul. 

 

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; 

- 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; 

14. Neamţ Primăria comunei Gădinţi 

 

DATA CONTROLULUI 

17.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

15. Neamţ Primăria comunei Ion Creangă 

 

DATA CONTROLULUI 

17.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

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

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

16. Neamţ Primăria comunei Icuşeşti 

 

DATA CONTROLULUI 

17.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

- 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 de comunicări către judecătoria competentă 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

17. Suceava Primăria comunei Valea 
Moldovei 

 

DATA CONTROLULUI 

18.07.2012 

- 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 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; 

- verificarea efectuării de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

18. Suceava Primăria comunei Drăgoieşti 

 

DATA CONTROLULUI 

- 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 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

18.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

persoanele abilitate; 

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

- verificarea efectuării de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

19. Suceava Primăria comunei Berchişeşti 

 

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

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

DATA CONTROLULUI 

18.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

20. Botoşani Primăria comunei Băluşeni 

 

DATA CONTROLULUI 

24.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de 

ANULAT Reprogramare control 



 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform 
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 republicată; 

21. Botoşani Primăria comunei Dângeni 

 

DATA CONTROLULUI 

24.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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 

ANULAT Reprogramare control 
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anterioare; 

- 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; 

22 Botoşani Primăria comunei Unteni 

 

DATA CONTROLULUI 

24.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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.); 

ANULAT Reprogramare control 
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 -  respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; 

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

- 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; 

 

 

Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii: 

 

1. Iaşi Insituţia Prefectului  

 

10.07.2012 

Instruirea primarilor şi secretarilor pentru referendumul naţional 
din data de 29 iulie 2012 

  

2. Vaslui Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Vaslui 

 

12.07.2012 

Instruirea primarilor şi secretarilor pentru referendumul naţional 
din data de 29 iulie 2012 

  

3. Vaslui Primăria comunei Laza - verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente; 

- Există un număr de 21 
persoane care nu au înscrise 
în LEP seria şi nr. actului de 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria şi nr. 



 

DATA CONTROLULUI 

12.07.2012 

 

DATA ULTIMULUI CONTROL 
EFECTUAT 

 

 

 

MĂSURI DISPUSE  

(la ultimul control) 

 

- nu este cazul 

 

 

- 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 de comunicări 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 şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite 
sau erorile din listele electorale permanente; 

- 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; 

- 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; 

identitate. 

 

actului de identitate. 

 



4. Bacău Centrul de Afaceri şi Expoziţii  

 

13.07.2012 

Instruirea primarilor şi secretarilor pentru referendumul naţional 
din data de 29 iulie 2012 

  

5. Vaslui Casa de Cultură „C. Tănase” 
Vaslui 

 

24.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

6. Vaslui Casa de Cultură a 
municipiului Bârlad 

 

25.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

7. Vaslui Primăria Huşi 

 

25.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

8. Bacău Casa de Cultură a 
municipiului Oneşti 

 

25.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

9. Bacău Primăria Moineşti Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare     



 

25.07.2012 

 

10. Bacău Centrul de Afaceri şi Expoziţii  

 

26.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

11. Bacău Primăria Podu Turcului 

 

26.07.2012 

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare   

 

  

 

 

 


