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

Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  Alba Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Județeană nr. 1 

 

06 – 08 / 06 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 
10.06.2012 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- sprijinirea instruirii președințiilor birourilor electorale ale secțiilor 
de votare și a locțiitorilor acestora 

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

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

Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 
locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

- 

2.  Alba Instituția Prefectului 

 

06 – 08 / 06 

 

Data precedentului 
control 

10/04/2012 

- acordarea de îndrumare electorală privind alegerile locale din 
10.06.2012 

- sprijinirea instruirii președințiilor birourilor electorale ale secțiilor 
de votare și a locțiitorilor acestora 

- verificarea respectării programului calendaristic 

- promovarea activităților desfășurate de către A.E.P. 

- aspecte tehnico-administrative privind buna desfășurare a 
alegerilor locale din anul 2012 

Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

3.  Sibiu Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 

- 



Județeană nr. 34 

 

07 / 06 

locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

4.  Sibiu Instituția Prefectului 

 

07 / 06 

 

Data precedentului 
control 

22/05/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

5.  Mureș Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Județeană nr. 1 

 

06 / 06 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 
locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

- 

6.  Mureș Instituția Prefectului 

 

06 / 06 

 

Data precedentului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 



control 

14/05/2012 

7.  Alba Instituția Prefectului - obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea locale din 2012 

- aspecte tehnico-administrative privind buna desfășurare a 
alegerilor locale din anul 2012 

- promovarea activităților desfășurate de către A.E.P. 

Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

8.  Alba B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

9.  Alba O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

10.  Alba D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

11.  Alba Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Județeană nr. 1 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

12.  Mureş Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

13.  Mureş B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 

- 



majore 

14.  Mureş O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

15.  Mureş D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

16.  Mureş Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 28 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

17.  Sibiu Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

18.  Sibiu B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

19.  Sibiu O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

20.  Sibiu D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

21.  Sibiu Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 34 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 



22.  Brașov Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

23.  Brașov B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

24.  Brașov O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

25.  Brașov D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

26.  Brașov Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Județeană nr. 1 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

27.  Covasna Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

28.  Covasna B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

29.  Covasna O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

30.  Covasna D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 

- 



majore 

31.  Covasna Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 15 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

32.  Harghita Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

33.  Harghita B.J.A.B.D.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

34.  Harghita O.R.I. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

35.  Harghita D.J.E.P. Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

36.  Harghita Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 21 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 7; Scrutinul s-a desfăşurat în 
bune condiţii, fără incidente 
majore 

- 

37.  Brașov Primăria comunei 
Poiana Mărului 

- 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; 

Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 



- 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 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. 67/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare) 

- 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 predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 302, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse la 
precedentul control 



38.  Brașov SPCLEP Poiana Mărului - 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; 

Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

39.  Brașov Primăria comunei Șinca 
Nouă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

40.  Brașov SPCLEP Şinca Nouă Conform obiectivelor prevăzute la pct. 38; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

41.  Covasna Primăria comunei 
Ghelința 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

42.  Covasna SPCLEP Ghelința 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

43.  Covasna Primăria comunei 
Zăbala 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

44.  Covasna Primăria orașului Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 



Covasna pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

luna iulie 2012 

45.  Covasna SPCLEP Covasna Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

46.  Covasna Primăria comunei 
Comandău 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; Controlul a fost amânat 
datorită anulării alegerilor 
pentru funcţia de primar din 
comuna Moieciu şi repetării 
lor în 24 iunie 2012 

Controlul a fost 
reprogramat pentru 

luna iulie 2012 

47.  Covasna Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 15 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 
locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

- 

48.  Covasna Instituția Prefectului 

 

05 / 06 

Data precedentului 
control 

04/04/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

49.  Harghita Biroul Electoral de 
Circumscripție 

Județeană nr. 21 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 
locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

- 

50.  Harghita Instituția Prefectului 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 



07 / 06 

Data precedentului 
control 

23/05/2012 

51.  Braşov Biroul Electoral de 
Circumscripție 
Județeană nr. 8 

07 / 06 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Instruirea preşedinţilor 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi ale 
locţiitorilor acestora s-a 
desfăşurat în bune condiţii 

- 

52.  Braşov Instituția Prefectului 

 

07 / 06 

Data precedentului 
control 

10/04/2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Se constată respectarea 
Programului Calendaristic 

- 

53.  Braşov Primăria comunei 
Moieciu 

 

19 /06 

Data precedentului 
control 

29/04/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 37; NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată respectarea 
măsurilor de indrumare 
electorală şi control 

- 



Măsuri dispuse: 

1.Comunicarea măsurilor 
dispuse la Judecătoria 

Zărneşti 

2. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor 

de a consulta listele 
electorale 

 


