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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Vrancea Instituţia Prefectului 
judeţul Vrancea 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.05.2011 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

 organizarea activităţilor de instruire a funcţionarilor publici cu atribuţie în 
materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, 
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor; 
 monitorizarea modului în care prefectul a transmis la Autoritatea 

Electorală Permanentă delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele 
prevăzute de lege; 
 monitorizarea modului de distribuire a buletinelor de vot, a ştampilelor de 

control şi a ştampilelor cu menţiunea ,,VOTAT”, precum şi a celorlalte materiale 
necesare votării; 
 urmărirea modului de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor 

birourilor electorale, precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării 
activităţilor specifice; 
verificarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi de respectare a termenelor de realizare a acţiunilor prevăzute de 
Programul calendaristic aprobat prin H.G. nr.141/13.03.2012. 

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

2. Vrancea B.J.A.B.D.E.PVrancea 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 

 verificarea modului de editare şi predare în termen a listelor electorale 
permanente; 
 informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 

întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 10.06.2012; 
verificarea modului de respectare a termenelor de realizare a acţiunilor prevăzute 
de Programul calendaristic aprobat prin  H.G. nr.141/13.03.2012. 

Editarea listelor 
electorale 
permanente, pe 
străzi/sate, în ordine 
alfabetică a 
alegătorilor s-a 
efectuat cu avizul 
BECJ (în cazul 
localităţilor fără 
numere poştale). 

Nu a fost cazul. 



control efectuat: 

10.05.2011 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

3. Vrancea S.P.C.J.E.P. Vrancea 

 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.05.2011 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

 informare privind sprijinul acordat de serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor 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. 

Cărţi de alegător nu 
se mai tipăresc din 
lipsă de materiale. 
 

Au fost dispuse măsuri de 
verificare şi punerea în 
legalitate a persoanelor 
fără acte de identitate. 

4. Vrancea Biroul Judeţean 
petru Imigrări 

Vrancea 

Data controlului: 

 verificarea modului în care au fost îndeplinite atribuţiile electorale privind 
listele electorale complementare; 
 informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică 

întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 10.06.2012; 
verificarea modului de respectare a termenelor de realizare a acţiunilor prevăzute 

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

10.05.2011 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

de  Programul calendaristic aprobat prin  H.G. nr.141/13.03.2012. 

5. 

 

Vrancea Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  

nr. 1 Focşani 

 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 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; 
 verificarea respectării termenelor legale de realizare a operaţiunilor 

electorale; 
 obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 

organizarea şi desfăşurarea şi desfăşurarea consultărilor electorale; 
 verificarea sediului şi dotarea biroului electoral; 

verificarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi de respectare a termenelor de realizare  a acţiunilor prevăzute de  
Programul calendaristic aprobat prin  H.G. nr.141/13.03.2012. 

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

6. Vrancea Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană nr.41 
Vrancea 

 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

 verificarea respectării dispoziţiilor legale privind afişajul electoral; 
 respectarea prevederilor legale privind afişarea propunerilor de 

candidaturi la sediul biroului electoral de circumscripţie; 
 verificarea respectării termenelor legale de realizare a operaţiunilor 

electorale; 
 obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în 

organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale; 
 verificarea sediului şi dotarea biroului electoral; 

verificarea  modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi de respectare a termenelor de realizare  a acţiunilor prevăzute de  
Programul calendaristic aprobat prin  H.G. nr.141/13.03.2012. 

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

7. Brăila Instituţia Prefectului 
judeţul Brăila 

Data controlului: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

05.04.2012 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

8. Brăila B.J.A.B.D.E.PBrăila 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.2; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

9. Brăila S.P.C.J.E.P. Brăila Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 

Reprogramare control. 



Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

- imposibilitatea 
prezentării unei 
persoane din cadrul 
S.P.C.J.E.P. Brăila. 

10. Brăila Biroul Judeţean 
pentru Imigrări 

Brăila 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

11. Brăila Primăria 
municipiului Brăila 

 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

28.04.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- actualizarea lep. 

 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, speciale 

şi complementare 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, a listelor electorale 

complementare şi a listelor electorale speciale 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 

electoral.  

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

 organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale 
din data de 10.06.2012 în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 67/2004 şi a 
Programului calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 
141/2012; 
 orice modificare 

intervenită în lista 
electorală permanentă 
după predarea copiilor 
către secţiile de votare se 
comunică acestora, de 
către primar, în termen de 
cel mult 24 de ore, conform 
prevederilor art. 16 alin. 8 
din Legea nr. 67/2004; 
 efectuarea la termen a 

comunicărilor prevăzute de 
lege şi operarea acestora în 
listele electorale 
permanente şi 
complementare; 
 comunicarea către 

judecătorie a modificărilor 
operate în lista electorală 
permanentă existentă la 
primărie. 
 



12. Brăila S.P.C.L.E.P. Brăila 

 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

11.11.2008 

 

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. 

Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

13. Brăila Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  nr. 1 
Brăila 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

14. Brăila Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană nr. 9 
Brăila 

Data controlului: 

08-09.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.6; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

15. Buzău Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană nr. 10 
Buzău 

Conform obiectivelor prevăzute la pct.6 Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



Data controlului: 

15.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

16. Buzău Primăria 
municipiului Buzău 

Data controlului: 

15.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.11.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Măsurile dispuse la 
precedentul control 
au fost îndeplinite. 

 efectuarea la termen a 
comunicărilor prevăzute de 
lege şi operarea acestora în 
listele electorale 
permanente; 
 intrarea în legalitate a 

cetăţenilor înscrişi în lista 
electorală permanentă fără 
acte de identitate. 
 



- actualizarea lep; 
- punerea lep la 

dispoziţia alegătorilor 
spre consultare. 

17. Buzău S.P.C.L.E.P. Buzău 

Data controlului: 

15.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

20.11.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

18. Buzău Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  nr. 1 
Buzău 

Data controlului: 

15.05.2012 

 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

19. Constanţa Instituţia Prefectului 
judeţul Constanţa 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.04.2012 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

20. Constanţa 
Primăria 

municipiului 
Constanţa 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11;  Măsurile dispuse la 
precedentul control 
au fost îndeplinite 
la data verificării. 

Actualizarea listelor 
electorale permanente în 
conformitate cu 
prevederile legale. 



Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.05.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- comunicarea 
către judecătorie a 

modificărilor operate 
în lep. 

Comunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate în exemplarul listei 
electorale permanente 
existente la primărie. 

Asigurarea logisticii 
necesare desfăşurării 
operaţiunilor electorale la 
nivelul birourilor electorale 
ale secţiilor de votare. 

21. Constanţa S.P.C.L.E.P.  
Constanţa 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

06.05.2009 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12;   Nu a fost cazul 



MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

22. Constanţa Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  nr. 1 
Constanţa 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

23. Constanţa Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană     nr. 14 
Constanţa 

Data controlului: 

29.05.2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6;  Nu a fost cazul. 



 

Data ultimului 
control efectuat: 

23.04.2012 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

24. Galaţi Primăria 
municipiului Galaţi 

Data controlului: 

17.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.02.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

-  păstrarea lep în 
condiţii 

corespunzătoare; 
- actualizarea lep; 
- autorizarea unei 

persoane să opereze 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Măsurile dispuse la 
precedentul control 
au fost îndeplinite. 

 organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale 
din data de 10.06.2012 în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 67/2004 şi a 
Programului calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 
141/2012; 
 orice modificare 

intervenită în lista 
electorală permanentă 
după predarea copiilor 
către secţiile de votare se 
comunică acestora, de 
către primar, în termen de 
cel mult 24 de ore, conform 
prevederilor art. 16 alin. 8 
din Legea nr. 67/2004; 
 efectuarea la termen a 

comunicărilor prevăzute de 
lege şi operarea acestora în 
listele electorale 
permanente şi 



în lep; 
- punerea lep la 

dispoziţia alegătorilor 
spre consultare; 

- organizarea secţiilor 
de votare conf. 

prev.art.13 din Legea 
nr.67/2004. 

complementare; 
 comunicarea către 

judecătorie a modificărilor 
operate în lista electorală 
permanentă existentă la 
primărie. 

25. Galaţi S.P.C.L.E.P. Galaţi 

Data controlului: 

17.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

13.02.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

26. Galaţi Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  nr. 1 
Galaţi 

Data controlului: 

17.05.2012 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

27. Galaţi Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană     nr. 18 
Galaţi 

Data controlului: 

17.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



Nu a fost cazul. 

28. Tulcea Instituţia Prefectului 
judeţul Tulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

01.04.2011 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

29. Tulcea B.J.A.B.D.E.PTulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

30. Tulcea S.P.C.J.E.P. Tulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

19.05.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 3; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

31. Tulcea Biroul Judeţean 
pentru Imigrări 

Tulcea 

Data controlului: 

22-23.05.2012 

 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 4; Controlul nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- absenta unui 
reprezentant al 
instituţiei  

Reprogramare control. 



control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

32. Tulcea Primăria 
municipiului Tulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.05.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- actualizarea lep; 
- comunicarea către 

judecătorie a 
modificărilor operate 

în lep. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Măsurile dispuse la 
precedentul control 
au fost îndeplinite 

 actualizarea permanentă a  
listele electorale 
permanente în 
conformitate cu dispoziţiile 
legale; 
 intrarea în legalitate a 

cetăţenilor înscrişi în lista 
electorală permanentă fără 
acte de identitate. 
 

33. Tulcea S.P.C.L.E.P. Tulcea Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12;   intrarea în legalitate a 
cetăţenilor înscrişi în lista 



Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

12.05.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

electorală permanentă fără 
acte de identitate. 
 

34. Tulcea Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală  nr. 1 
Tulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

35. Tulcea Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană     nr. 38 
Tulcea 

Data controlului: 

22.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 

36. Vrancea Primăria 
municipiului Focşani 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Măsurile dispuse la 
precedentul control 
au fost parţial 
realizate. 

 actualizarea permanentă a  
listele electorale 
permanente în 
conformitate cu dispoziţiile 
legale; 
 intrarea în legalitate a 

cetăţenilor înscrişi în lista 
electorală permanentă fără 
acte de identitate. 



Data ultimului 
control efectuat: 

30.04.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- actualizarea lep; 
- comunicarea către 

judecătorie a 
modificărilor operate 

în lep. 

 Comunicarea către 
judecătorie a modificărilor 
operate în exemplarul listei 
electorale permanente 
păstrat la primărie. 
 

37. Vrancea S.P.C.L.E.P. Focşani 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

30.04.2009 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12;   intrarea în legalitate a 
cetăţenilor înscrişi în lista 
electorală permanentă fără 
acte de identitate. 
 

38. Vrancea Biroul electoral de 
circumscripţie 

municipală   nr. 1 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



Focşani 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

39. Vrancea Biroul electoral de 
circumscripţie 

judeţeană     nr. 41 
Vrancea 

Data controlului: 

23.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 6; Nu s-au constatat 
deficienţe. 

Nu a fost cazul. 



control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

40. Brăila Primăria oraşului 
Făurei 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

14.08.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- actualizarea lep 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- imposibilitatea 
constituirii unei 
echipe de control 

Reprogramare control. 

41. Brăila S.P.C.L.E.P. Făurei 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- imposibilitatea 
constituirii echipei 
de control 

Reprogramare control. 



control efectuat: 

14.08.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

42. Brăila Biroul electoral de 
circumscripţie 

orăşenească nr. 2 
Făurei 

Data controlului: 

29.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- imposibilitatea 
constituirii echipei 
de control 

Reprogramare control. 

43. Brăila Primăria oraşului 
Ianca 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 11; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 

Reprogramare control. 



Data controlului: 

31.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.05.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

- punerea lep la 
dispoziţia alegătorilor 

spre consultare. 

- imposibilitatea 
constituirii echipei 
de control 

44. Brăila S.P.C.L.E.P. Ianca 

Data controlului: 

31.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

15.05.2008 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 12; Control nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- imposibilitatea 
constituirii echipei 
de control 

Reprogramare control. 



45. Brăila Biroul electoral de 
circumscripţie 

orăşenească   nr. 3 
Ianca 

Data controlului: 

31.05.2012 

 

Data ultimului 
control efectuat: 

Nu s-a efectuat un 
control anterior. 

 

MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 5. Controlul nu a putut 
fi efectuat din 
următoarele motive: 
- imposibilitatea 
constituirii echipei 
de control 

Reprogramare control. 

 

 

 

 

 


