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Judeţul Instituţia  Obiective Constatari Masuri dispuse 

1.  Bihor Primăria com. 

Cristioru de Jos 

- 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 comunicărilor 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 

- control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 



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 scrutinelor 
electorale anterioare; 

- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea 
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 
republicată, privind predarea spre topire a listelor electorale 
permanente;  

- verificarea respectării termenelor programului calendaristic 
privind alegerile locale din 10 iunie 2012; 

2.  Bihor Primăria oraş. Vaşcău  Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

3.  Bihor  S.P.C.L.E.P. Vaşcău  - comunicarea catre primari a persoanelor care si-au schimbat 
domiciliul, care au implinit 18 ani si care au decedat; 

- evidenta comunicarilor  privind persoanele cuprinse in LEP 

- intocmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta 
cu LEP 

- control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 



- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate; 

-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale; 

4.  Bihor Primăria oraş  Nucet   - 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 comunicărilor 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.); 

- control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 



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

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

- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea 
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 
republicată, privind predarea spre topire a listelor electorale 
permanente;  

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 

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

- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din 
Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor electorale 
complementare;  

- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. 
sau de către instanţele de judecată; 

- verificarea semnării listelor electorale complementare de 
către persoanele abilitate; 

- verificarea respectării termenelor programului calendaristic 
privind alegerile locale din 10 iunie 2012; 

5.  Bihor  S.P.C.L.E.P.  Conform obiectivelor prevăzute la pct.3 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 

- reprogramare 



Nucet presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

control; 

6.  Bihor  Primăria com. 
Câmpani 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

7.  Bihor  Primăria oraş Ştei  Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

8.  Bihor  S.P.C.L.E.P. Ştei 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.3 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

9.  Bihor  Primăria com. 
Pietroasa 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

10.  Bihor Primăria com. Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 

- reprogramare 
control; 



Bunteşti presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

11.  Bihor Primăria com. 

Drăgăneşti 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
participarii la instuirea 
presedintilor si loctiitorilor 
sectiilor de votare in 
judetele arondate; 

- reprogramare 
control; 

12.  Bistriţa-
Năsăud 

Primăria com. 

Urmeniş 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candidatilor 
independenti; 

- reprogramare 
control; 

13.  Bistriţa-
Năsăud 

Primăria com. Silivaşu 
de Cîmpie 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti; 

- reprogramare 
control; 

14.  Bistriţa-
Năsăud  

Primăria com. Milaş 

 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 

- reprogramare 
control; 



locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti 

15.  Bistriţa-
Năsăud  

Primăria com. 

Miceştii de Cîmpie 

 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti 

- reprogramare 
control; 

16.  Cluj Primăria com. 
Aghireşu 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti 

- reprogramare 
control; 

17.  Cluj Primăria com. Gârbău 

 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

- reprogramare 
control; 



tilor independenti 

18.  Cluj Primăria com. 

Aşchileu 

 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti 

- reprogramare 
control; 

19.  Cluj Primăria com. 
Vultureni 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - control nerealizat datorita 
intocmirii raportului privind  
desfasurarea alegerilor 
locale si a inregistrarii 
rapoartelor de venituri si 
cheltuieli a candida- 

tilor independenti 

- reprogramare 
control; 

 

 

 


