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

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Bacău

ORI Bacău

- verificarea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile electorale privind
listele electorale complementare.

ANULAT

DATA CONTROLULUI

Măsuri dispuse
Reprogramare control

(zi nelucratoare)

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.

04.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
2.

Bacău

BJABDEP Bacău

DATA CONTROLULUI

- verificarea modului în care au sprijinit primarii în delimitarea secţiilor
de votare;
- verificarea modului în care au asigurat datele şi informaţiile necesare
pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor privind numerotarea

ANULAT
(zi nelucratoare)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

04.06.2012

şi aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de
votare;

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Constatări

Măsuri dispuse

- verificarea modului de întocmire şi predare, în termen, a listelor
electorale permanente;

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
3.

Bacău

DJEP Bacău

DATA CONTROLULUI
04.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor
de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente;
- obţinerea de informaţii referitoare la evidenţa cărţilor de alegător şi a
duplicatelor eliberate;
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Filiala Nord – Est a
Autorităţii Electorale Permanente şi S.P.C.J.E.P. Bacău;

ANULAT
(zi nelucratoare)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- activitate de informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;

-

Măsuri dispuse

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul
4.

Neamţ

Instituţia Prefectului
Judeţului Neamţ

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.
DATA CONTROLULUI
07.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE

-

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- activitate de informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;

ANULAT

Măsuri dispuse

(la ultimul control)
- nu este cazul.
5.

Vaslui

Instituţia Prefectului
Judeţului Vaslui

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.

Reprogramare control

(instruirea presedintilor de
sectii in alte locatii)

DATA CONTROLULUI
05.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
6.

Suceava

Instituţia Prefectului
Judeţului Suceava

- activitate de informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.

-

-

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

ANULAT

Măsuri dispuse

DATA CONTROLULUI
06.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
7.

Suceava

Primăria comunei
Preuţeşti

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
DATA CONTROLULUI
06.06..2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă
teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale

(instruirea presedintilor de
sectii in alte locatii)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

permanente existent la primărie;

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;

8.

Suceava

Primăria comunei
Hârtop

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

DATA CONTROLULUI
06.0562012

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

DATA ULTIMULUI

- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă

ANULAT
(instruirea presedintilor de
sectii in alte locatii)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

CONTROL EFECTUAT

teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale
permanente existent la primărie;

Constatări

Măsuri dispuse

- 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;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul

- 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;

9.

Botoşani

Instituţia Prefectului
Judeţului Botoşani

- activitate de informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.

DATA CONTROLULUI
07.06.2012

ANULAT
(instruirea presedintilor de
sectii in alte locatii)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

- activitate de informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;

ANULAT

Măsuri dispuse

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
10.

Iaşi

Instituţia Prefectului
Judeţului Iaşi

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale.
DATA CONTROLULUI
07.06.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

(instruirea presedintilor de
sectii in alte locatii)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

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

ANULAT

Măsuri dispuse

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
11.

Suceava

Primăria comunei
Berchişeşti

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
DATA CONTROLULUI
27.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul

- 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. ;

(intocmire raport alegeri
locale 2012)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- 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;
12.

Suceava

Primăria comunei
Drăgoieşti

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

DATA CONTROLULUI
27.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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
(intocmire raport alegeri
locale 2012)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia
- nu este cazul

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.

Suceava

Primăria comunei
Horodniceni

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

DATA CONTROLULUI
27.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

vot etc.);
- nu este cazul

- 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.

Suceava

Primăria comunei
Todireşti

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

DATA CONTROLULUI
28.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)

de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de
vot etc.);

- nu este cazul

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;

15.

Suceava

Primăria comunei
Pârteştii de Jos

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

DATA CONTROLULUI
28.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)

logistică electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul
de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de
vot etc.);

- nu este cazul

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;

16.

Suceava

Primăria comunei
Comăneşti

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

DATA CONTROLULUI
28.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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;

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012+ instruire
Mamaia)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE

- 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.);

(la ultimul control)

- nu este cazul

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;

17.

Suceava

Primăria comunei
Botoşana

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

DATA CONTROLULUI
28.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012+ instruire
Mamaia)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE

erorile din listele electorale permanente;

(la ultimul control)

- 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.);

- nu este cazul

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;
18.

Suceava

Primăria comunei
Poieni Solca

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

DATA CONTROLULUI
29.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012+ instruire
Mamaia)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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 Valea
Moldovei

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

DATA CONTROLULUI
29.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012+ instruire
Mamaia)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi de
soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau
erorile din listele electorale permanente;
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul

- 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;

20.

Suceava

Primăria comunei
Slatina

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

DATA CONTROLULUI
29.06.2012

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

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

ANULAT
(intocmire raport alegeri
locale 2012+ instruire
Mamaia)

Reprogramare control

Judeţul

Instituţia

Obiective
- 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;

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- nu este cazul

- 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;

Constatări

Măsuri dispuse

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

1.

Bacău

Casa de Cultură „ V.
Alecsandri” Bacău

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora

05.06.2012
2.

Bacău

Casa de Cultură
Oneşti

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora

06.06.2012
3.

Bacău

Consiliul Local
Moineşti

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora

06.06.2012
4.

Suceava

Casa de Cultură
Rădăuţi

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora

06.06.2012
5.

Neamţ

Instituţia Prefectului
Judeţului Neamţ

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora,

06.06.2012
6.

Bacău

Casa de Cultură „V.
Alecsandri” Bacău

07.06.2012

Instruirea preşedinţilor Birourilor electorale de circumscripţie
municipală/orăşenească/comunală şi a locţiitorilor acestora,

