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

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri Dispuse 
1.  Mureș Primăria orașului 

Sovata 
 

06 / 03 
 

Data precedentului 
control 

14/10/2010 
 

Măsuri dispuse: 
1. Comunicarea 
modificărilor 
operate la 
Judecătoria 
Sighișoara 
2. Comunicarea 
celui de al 2-lea 
exemplar al listei 
electorale 
complementare la 
Judecătoria 
Sighișoara 
3. Luarea de măsuri 

pt popularizarea 
posibilității 

alegătorilor de a 
consulta listele 

electorale 

- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale permanente, complementare şi speciale, după caz; 
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
permanente, complementare şi speciale, după caz; 
- verificarea semnării listelor electorale permanente, 
complementare şi speciale, după caz de către persoanele abilitate; 
- 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, 
complementare şi speciale, după caz, 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. 
370/2004, republicată) 
- 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. 70, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, republicată  
- verificarea respectării măsurilor de îndrumare electorală dispuse 
la precedentul control 

Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 

2.  Mureș S.P.C.L.E.P. 
Sovata 

 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea 
listelor electorale permanente; verificarea efectuării de 
comunicări către primari, cu privire la persoanele care au împlinit 

Nu au fost constatate deficiențe  – 



06 / 03 
 

Data precedentului 
control 

14/10/2010 
 

Măsuri dispuse: 
– 

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; 

3.  Mureş Primăria comunei 
Saschiz 

 
06 / 03 
 
Data 
precedentului 
control 
09/09/2010 
 
Măsuri dispuse: 
1. Comunicarea 
modificărilor 
operate la 
Judecătoria 
Sighișoara 
2. Comunicarea 
celui de al 2-lea 
exemplar al listei 
electorale 
complementare la 
Judecătoria 
Sighișoara 
3. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 

4.  Sibiu Primăria orașului 
Agnita 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; 1. Nu a fost predat al 2-lea exemplar 
al listei electorale complementare la 

1.s-au dispus măsuri de 
îndreptare a deficienţelor 



 
13 / 03 

 
Data precedentului 

control 
28/07/2010 

 
Măsuri dispuse: 

– 

judecătoria agnita 
2. Nu au fost radiaţi din lista 
electorală permanentă alegătorii care 
şi-au pierdut drepturile electorale, 
prin sentinţă definitivă.   

constatate. 

5.  Sibiu S.P.C.L.E.P. 
Agnita 

 
13 / 03 

 
Data precedentului 

control 
28/07/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu au fost constatate deficiențe - 

6.  Sibiu Judecătoria 
Agnita 

 
13 / 03 

 
Data precedentului 

control 
28/07/2010 

- verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului 
original al listei electorale permanente; 
-  verificarea primirii comunicărilor de la primari privind 
modificările operate în exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 
- îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 70, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, republicată 

- - 

7.  Sibiu Primăria comunei 
Bîrghiș 

 
13 / 03 

 
Data 

precedentului 
control 

17/02/2010 
 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 
2. Comunicarea 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 



actualizărilor din 
listele electorale 
către Judecătoria 
Agnita. 
3. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 

8.  Alba Primăria comunei 
Cenade 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a fost efectuată pt că s-
ar fi depăşit cota de combustibil 
alocate  

Activitatea de îndrumare 
electorală şi control 
urmează a fi reprogramată 
pentru o dată ulterioară 

9.  Alba Primăria comunei 
Valea Lungă 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a fost efectuată pt că s-
ar fi depăşit cota de combustibil 
alocate  

Activitatea de îndrumare 
electorală şi control 
urmează a fi reprogramată 
pentru o dată ulterioară 

10.  Sibiu Primăria orașului 
Cisnădie 

 
21 / 03 

 
Data precedentului 

control 
22/09/2010 

 
Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 
2. Autorizarea 
persoanei care 
operează în listele 
electorale prin 
dispoziţia 
primarului. 
3. Comunicarea 
actualizărilor din 
listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 



către Judecătoria 
Sibiu. 
4. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 

11.  Sibiu S.P.C.L.E.P. 
Cisnădie 

 
21 / 03 

Data precedentului 
control 

22/09/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2; Nu au fost constatate deficiențe - 

12.  Sibiu Primăria comunei 
Șelimbăr 

 
21 / 03 

 
Data precedentului 

control 
06/05/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Comunicarea 
modificărilor 
operate în listele 
electorale la 
Judecătoria Sibiu. 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 

13.  Mureș Primăria comunei 
Chibed 

 
15 / 03 

 
Data precedentului 

control 
12/05/2010 

 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 



Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă 
în listele electorale. 
2. Refacerea 
dispoziției de 
primar pt 
desemnarea 
persoanei autorizate 
să opereze în listele 
electorale 
3. Comunicarea 
modificărilor 
operate la 
Judecătoria 
Sighișoara 
4. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 

14.  Mureș Primăria comunei 
Sărățeni 

 
15 / 03 

 
Data 

precedentului 
control 

12/05/2010 
 

Măsuri dispuse: 
1. Comunicarea 
modificărilor 
operate la 
Judecătoria 
Sighișoara 
2. Luarea de măsuri 
pt popularizarea 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Nu au fost constatate deficiențe 
 
Măsurile dispuse la precedentul 
control au fost realizate în totalitate. 

 – 



posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 

15.  Harghita Primăria comunei 
Săcel 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a fost efectuată pt că s-
ar fi depăşit cota de combustibil 
alocate  

Activitatea de îndrumare 
electorală şi control 
urmează a fi reprogramată 
pentru o dată ulterioară 

16.  Harghita Primăria comunei 
Secuieni 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 1; Deplasarea nu a fost efectuată pt că s-
ar fi depăşit cota de combustibil 
alocate  

Activitatea de îndrumare 
electorală şi control 
urmează a fi reprogramată 
pentru o dată ulterioară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


