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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Galaţi Judecătoria Galaţi 

Data verificării: 

17.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

25.02.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul 

 Existenţa unui exemplar al listelor electorale permanente ce 
cuprind alegătorii din unităţile administrativ – teritoriale 
arondate judecătoriei; 

 Condiţiile de păstrare a listelor electorale; 
 Comunicarea către primarii a persoanelor care şi-au pierdut 

drepturile electorale; 
 Existenţa comunicărilor transmise de primarii privind 

modificările operate în listele electorale; 
 Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 

Autoritatea Electorală Permanentă; 
 Discuţii de natură tehnică şi organizatorică privind predarea 

spre topire a listelor electorale permanente şi a celorlalte 
materiale utilizate în procesul electoral; 
 Informare asupra colaborării dintre judecătorie şi celelalte 

instituţii implicate în procesul electoral. 

Au fost realizate toate 
obiectivele verificării. 

La primirea listelor 
electorale permanente 
potrivit art. 7 alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
orice alte exemplare ale 
listelor electorale 
permanente aflate la 
judecătorie se predau 
spre topire operatorilor 
economici specializaţi, 
în temeiul disp. art. 70 
alin. (5) din lege. 

2. Galaţi Judecătoria Tecuci 

Data verificării: 

19.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

22.07.2010 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Au fost realizate toate 
obiectivele verificării. 

La primirea listelor 
electorale permanente 
potrivit art. 7 alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
orice alte exemplare ale 
listelor electorale 
permanente aflate la 
judecătorie se predau 
spre topire operatorilor 



 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul 

economici specializaţi, 
în temeiul disp. art. 70 
alin. (5) din lege. 

3. Galaţi Primăria Tecuci 

Data controlului: 

19.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

04.04.2012 

 

MĂSURI DISPUSE: 

 

- 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; 

 Existenţa exemplarului original al listei electorale permanente şi 
a listei electorale complementare; 

 Verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente şi complementare; 

 Verificarea modului de întocmire şi semnarea listelor electorale 
permanente şi complementare; 

 Verificarea actualizării listelor electorale 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; 

 Verificarea predării unui exemplar al listelor electorale 
permanente către judecătoria competentă teritorial; 

 Respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare, a listelor electorale permanente 
şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiuni, înscrieri 
greşite sau erori din listele electorale; 

 Verificarea modului de respectare a protecţiei datelor cu 
caracter personal cuprinse în listele electorale; 

 Verificarea logisticii electorale utilizate în procesele electorale 
anterioare; 

 Obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
 Verificarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite  

prin procesul verbal de control, la ultimul control efectuat. 

Au fost realizate toate 
obiectivele de control . 
În listele electorale 
permanente sunt înscrişi 120 
de cetăţeni fără serie şi număr 
act de identitate. 
 

1. Predarea spre topire 
către operatorii 
economici specializaţi, 
a altor exemplare ale 
listelor electorale 
permanente primite 
potrivit art. 7 alin. (5) 
din lege, în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 70 alin. 
(5) din Legea nr. 
370/2004 republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare.  
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale fără serie şi 
număr act de 
identitate.  

3. Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale în 
conformitate cu 
dispoziţiile legale. 



 

4.  Judecătoria Brăila 

Data verificării: 

24.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

28.02.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul 

 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi efectuat 
din următoarele motive: 
Participare la acţiunile 
organizate de B.E.C. nr. 18 
Galaţi şi Instituţia Prefectului 
Galaţi. 

Reprogramarea acţiunii 

5.  Judecătoria Făurei 

Data verificării: 

26.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

14.08.2008 

 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a putut fi efectuat 
din următoarele motive: 
Participare la acţiunile 
organizate de B.E.C. nr. 14 
Constanţa şi Instituţia 
Prefectului Constanţa. 

Reprogramarea acţiunii 



MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul 

 

6. Brăila Primăria oraşului Făurei 

Data controlului: 

26.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

14.08.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

1. Păstrarea listelor electorale 
permanente în registre 
speciale cu file detaşabile 

2. Semnarea copiilor listelor 
electorale permanente de 
către secretar 

3. Efectuarea operărilor 
prevăzute de lege în 
exemplarul listei electorale 
permanente existent la 
primărie. 

4. Respectarea prevederilor 
art. 18 din Legea nr. 
35/2008 referitoare la 
organizarea secţiilor de 

          Conform obiectivelor de la pct. 3 Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Participare la acţiunile 
organizate de B.E.C. nr. 14 
Constanţa şi Instituţia 
Prefectului Constanţa. 

Reprogramare control 



votare. 
7. Brăila S.P.C.L.E.P. Făurei 

Data controlului: 

26.07.2012 

 

Data ultimului control efectuat: 

14.08.2008 

MĂSURI DISPUSE: 

         Nu a fost cazul. 

 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; 

 Evidenţa comunicărilor privind persoanele cuprinse în 
listele electorale permanente; 

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

 Evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor eliberate; 
 Respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de 

Autoritatea Electorală Permanentă; 
Informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare; 

Acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale; 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Participare la acţiunile 
organizate de B.E.C. nr. 14 
Constanţa şi Instituţia 
Prefectului Constanţa. 

Reprogramare control 

 

 

 

 

 


