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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Brăila Primăria oraşului 
Făurei 

Data controlului: 

06.06.2012 

 

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 

 urmărirea modului de respectare, de către autorităţile 
administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul electoral a 
deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale, a instrucţiunilor şi 
hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente; 

 monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice 
locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în 
materie electorală; 

 urmărirea modului de întocmire, a listelor electorale 
permanente, şi complementare precum şi a copiilor acestora utilizate la 
alegerile locale generale din anul 2012; 

 verificarea modului de păstrare a listelor electorale şi a modului 
de actualizare a acestora; 

 autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni de modificare 
în listele electorale permanente; 

 verificarea semnării listelor electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare de către persoanele abilitate; 

 verificarea predării de către primari la judecătorii a câte unui 
exemplar din listele electorale; 

 monitorizarea modului în care primarii asigură condiţiile 
necesare pentru consultarea şi verificarea de către cetăţeni a înscrierii 
în listele electorale, precum şi a modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din 
listele electorale; 

 monitorizarea modului de întocmire şi actualizare, de către 
primar şi şefii celorlalte instituţii implicate în actualizarea la termenul 
prevăzut de lege a listelor electorale; 

 verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii 
electorale folosite la consultările electorale anterioare şi stadiul 
procurării logisticii electorale necesare pentru desfăşurarea alegerilor; 
verificarea gradului de respectare a termenelor prevăzute în calendarul 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

Reprogramare control 



în exemplarul listei 
electorale 
permanente 
existent la primărie. 

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

electoral. 

2. Brăila S.P.C.L.E.P. Făurei 

Data controlului: 

06.06.2012 

 

Data ultimului control 
efectuat: 

14.08.2008 

MĂSURI DISPUSE: 

         Nu a fost cazul. 

 informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente;  

 evidenţa cărţilor de alegător rămase nedistribuite; 
analiza demersurilor efectuate pentru punerea în legalitate a 
persoanelor fără acte de identitate 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

Reprogramare control 

3. Brăila Biroul electoral de 
circumscripţie 

orăşenească nr.2 
Făurei 

Data controlului: 

06.06.2012 

 verificarea comunicării de către primar către preşedintele 
biroului electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din 
listele electorale permanente şi complementare, în termenul stabilit de 
lege; 

 verificarea respectării dispoziţiilor legale privind afişajul 
electoral; 

 respectarea prevederilor legale privind afişarea propunerilor de 
candidaturi la sediul biroului electoral de circumscripţie; 

 obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme 
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale; 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

 

Reprogramare control 



  verificarea sediului şi dotarea biroului electoral. 

4. Brăila Primăria oraşului 
Ianca 

Data controlului: 

07.06.2012 

 

Data ultimului control 
efectuat: 

15.05.2008 

MĂSURI DISPUSE: 

- punerea listelor 
electorale permanente 

la dispoziţia 
alegătorilor spre 

consultare. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

Reprogramare control 

5. Brăila S.P.C.L.E.P. Ianca 

Data controlului: 

07.06.2012 

 

Data ultimului control 
efectuat: 

 Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

Reprogramare control 



15.05.2008 

MĂSURI DISPUSE: 

         Nu a fost cazul. 

6. Brăila 

Biroul electoral de 
circumscripţie 

orăşenească nr. 3 
Ianca 

Data controlului: 

07.06.2012 

 Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3. 
 

 

 

 

 

 

Controlul nu s-a efectuat din 
următoarele motive: 
Imposibilitatea constituirii 
unei echipe de control 

Reprogramare control 

 

 

 


