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

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Bacău

Primăria comunei Luizi
Călugăra

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

- Persoana desemnată să
actualizeze LEP nu este autorizată
prin dispoziţie.

DATA CONTROLULUI
06.03..2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- nu este cazul

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

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme

- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 370/2004 coroborat cu HGR
720/2000 art.9 alin.1 lit. a (134
decese neradiate de la primirea
listelor)

Măsuri dispuse
- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP şi LEC.
- Actualizarea LEP şi LEC
conform
prevederilor
legale.
Transmiterea
modificărilor din LEP şi LEC
la Judecătoria Bacău.

- Modificările din LEP nu au fost
comunicate Judecătoriei Bacău.

- Transmiterea celui de-al
doilea exemplar din LEC la
Judecătoria Bacău.

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost transmis la Judecătoria
Bacău.

Clarificarea
situaţiei
persoanei
cu
date
incomplete în LEP.

- Există în LEP un număr de 2
persoane care nu are trecute
seria şi nr. actului de identitate.

- A fost sancţionat cu
avertisment
primarul
comunei.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

2.

Bacău

Primăria comunei
Măgura

DATA CONTROLULUI
06.03..2012

- 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;

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;

- Persoana desemnată să
actualizeze LEP nu este autorizată
prin dispoziţie.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 370/2004 coroborat cu HGR
720/2000 art.9 alin.1 lit. a (152
decese neradiate de la primirea
listelor)
- Modificările din LEP nu au fost

- Emiterea unei dispoziţii
privind autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP şi LEC.
- Actualizarea LEP şi LEC
conform
prevederilor
legale.
Transmiterea
modificărilor din LEP şi LEC
la Judecătoria Bacău.
- Transmiterea celui de-al
doilea exemplar din LEC la

Judeţul

Instituţia

Obiective

29.11.2007

- 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)

- emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
- păstrarea LEP conform
prevederilor legale;

- 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.);

Constatări

Măsuri dispuse

comunicate Judecătoriei Bacău.

Judecătoria Bacău.

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost transmis la Judecătoria
Bacău.

Clarificarea
situaţiei
persoanei
cu
date
incomplete în LEP.

- Există în LEP un număr de 4
persoane care nu are trecute
seria şi nr. actului de identitate.

- A fost sancţionat cu
amendă în valoare de 1000
lei primarul comunei.

- LEP sunt nu păstrate conform
prevederilor legale şi sunt
semnate de persoanele abilitate.

- Păstrarea LEP conform
prevederilor
legale
şi
semnarea acestora de
persoanele abilitate.

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

- clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;
3.

Bacău

Primăria comunei
Filipeşti

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

-

Persoana

desemnată

să

Judeţul

Instituţia
DATA CONTROLULUI
06.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Obiective
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 de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în
exemplarul listei electorale 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Constatări
actualizeze LEP nu este autorizată
prin dispoziţie.
- Al doilea exemplar din LEP nu a
fost predat la Judecătoria Bacău.
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 370/2004 coroborat cu HGR
720/2000 art.9 alin.1 lit. a (137
decese neradiate de la primirea
listelor şi 4 persoane cu drepturi
electorale suspendate)
- Modificările din LEP nu au fost
comunicate Judecătoriei Bacău.
- Nu a putut fi prezentat ultimul
exemplar din LEC.
- Există în LEP un număr de 3
persoane care nu are trecute
seria şi nr. actului de identitate.

Măsuri dispuse
- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP şi LEC.
- Actualizarea LEP şi LEC
conform
prevederilor
legale.
Transmiterea
modificărilor din LEP şi LEC
la Judecătoria Bacău.
- Transmiterea celui de-al
doilea exemplar din LEP şi
LEC la Judecătoria Bacău.
Clarificarea
situaţiei
persoanei
cu
date
incomplete în LEP.
- A fost sancţionat cu
avertisment
primarul
comunei.

4.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Iaşi

Primăria comunei
Mogoşeşti-Siret

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

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost predat la Judecătoria Paşcani

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;

- Există un număr de 8 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
07.03.2008

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

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;
- respectarea numărului
maxim
de
locuitori

- 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

Măsuri dispuse
- Predarea celui de-al
doilea exemplar din LEC la
Judecătoria Paşcani.
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

5.

Iaşi

Instituţia

Obiective

arondaţi fiecărei secţii
de votare.

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Primăria comunei
Hălăuceşti

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

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT
07.02.2008

- 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 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;

MĂSURI DISPUSE
(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.);

Constatări

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost predat la Judecătoria Paşcani

Măsuri dispuse

- Predarea celui de-al
doilea exemplar din LEC la
Judecătoria Paşcani.

Judeţul

Instituţia
- clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;
- respectarea numărului
maxim
de
locuitori
arondaţi fiecărei secţii
de votare.

6.

Iaşi

Primăria comunei
Stolniceni-Prăjescu

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost predat la Judecătoria Paşcani

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;

- Există un număr de 9 persoane
care nu au trecute în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

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

- Predarea celui de-al
doilea exemplar din LEC la
Judecătoria Paşcani.
Clarificarea
situaţiei
persoanelor
cu
date
incomplete în LEP.

Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE

greşite sau 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

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
7.

Suceava

Primăria oraşului Siret

DATA CONTROLULUI
13.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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 de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

exemplarul listei electorale 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

8.

Suceava

SPCLEP Siret

DATA CONTROLULUI
13.03..2012

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

Judeţul

Instituţia
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

permanente;
- acordare de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale;
- evidenta comunicarilor privind persoanele cuprinse in listele
electorale permanente
- evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

9.

Suceava

Primăria comunei
Bălcăuţi

DATA CONTROLULUI
13.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

- respectarea hotararilor si instructiunilor adoptate de
Autoritatea Electorala Permanenta

- 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 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

Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE

de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile
greşite sau erorile din listele electorale permanente;

(la ultimul control)

-

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare 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.);
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

10.

Suceava

Primăria comunei
Muşeniţa

DATA CONTROLULUI
13.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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 de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

11.

Suceava

Primăria comunei Putna

DATA CONTROLULUI
14.03.2012

- 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

Judeţul

Instituţia
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- 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. ;
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

12.

Suceava

Primăria comunei Bâlca

DATA CONTROLULUI

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

Judeţul

Instituţia

Obiective

14.03.2012

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- 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. ;
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Constatări

Măsuri dispuse

13.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Suceava

Primăria comunei Straja

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

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

DATA CONTROLULUI
14.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
14.

Suceava

Primăria comunei
Frătăuţii Noi

DATA CONTROLULUI
14.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
15.

Suceava

Primăria comunei
Calafindeşti

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- 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 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

Judeţul

Instituţia
-

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

16.

Suceava

Primăria comunei
Şerbăuţi

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

- 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 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

Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE

greşite sau 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.);

-

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece cazarile au fost anulate.
(cu ocazia instruirii de la Baile
Herculane)

Reprogramare control

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
dificările şi completările ulterioare;
17.

Suceava

Primăria comunei
Grăniceşti

DATA CONTROLULUI
15.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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 de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

18.

Botoşani

Primăria comunei
Stăuceni

DATA CONTROLULUI
20.03.2012

- 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

- Există un număr de 2 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate.

Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

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.);
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

19.

Botoşani

Primăria comunei
Blândeşti

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

- LEP nu au putut fi prezentate,
secretarul comunei motivând că
nu ştie de existenţa lor întrucât
este angajat pe perioadă
determinată începând cu anul

Clarificarea situaţiei privind
LEP primite cu ocazia
alegerilor din 22.11.2009;
-

Predarea

celui

de-al

Judeţul

Instituţia

Obiective

DATA CONTROLULUI

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;

20.03.2012

- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

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.);
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Constatări
2010;
- Al doilea exemplar din LEP nu a
fost transmis la Judecătoria
Botoşani;
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 370/2004 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (70
decese neradiate de la primirea
listelor).
- Modificările din LEP au fost
comunicate Judecătoriei
Botoşani;

Măsuri dispuse
doilea exemplar din LEP la
Judecătoria Botoşani;
- Actualizarea LEP conform
prevederilor legale;
Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Botoşani;
- Păstrarea LEP conform
prevederilor legale;
- A fost sancţionat cu
avertisment
primarul
comunei;
- A fost sancţionat cu
avertisment
secretarul
comunei.

20.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Botoşani

Primăria comunei
Gorbăneşti

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

- Există un număr de 2 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

DATA CONTROLULUI
20.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de

Măsuri dispuse
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
21.

Bacău

Primăria comunei
Răcăciuni

DATA CONTROLULUI
21.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

24.01.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- Emiterea unei dispoziţii
privind autorizarea
persoanei desemnate să

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme

- Există un număr de 5 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia
actualizeze LEP;
- Actualizarea LEP
conform prevederilor
legale;
- Respectarea numărului
maxim de locuitori
arondaţi fiecărei secţii
de votare.

22.

Bacău

Primăria comunei
Pânceşti

DATA CONTROLULUI
21.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

- Al doilea exemplar din LEC nu a
fost predat la Judecătoria Bacău.

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;

- Există în LEP un număr de 5
persoane care nu are trecute
seria şi nr. actului de identitate.

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

- Predarea celui de-al
doilea exemplar din LEC la
Judecătoria Bacău.
Clarificarea
situaţiei
persoanei
cu
date
incomplete în LEP.

Judeţul

Instituţia

Obiective

(la ultimul control)

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

-

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

23.

Bacău

Primăria comunei
Corbasca

DATA CONTROLULUI
21.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

- 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 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

- Există un număr de 5 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece a avut loc instruirea de
la Baile Herculane

Reprogramare control

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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

24.

Botoşani

Primăria comunei
Cristeşti

DATA CONTROLULUI
27.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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 de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece a avut loc instruirea de
la Baile Herculane

Reprogramare control

exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

25.

Botoşani

Primăria comunei
Băluşeni

DATA CONTROLULUI
27.03.2012

- 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

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

Controlul nu a putut fi efectuat
deoarece a avut loc instruirea de
la Baile Herculane

Reprogramare control

persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

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.);
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

26.

Botoşani

Primăria comunei
Coşula

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

Judeţul

Instituţia

Obiective

DATA CONTROLULUI

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;

27.03.2012

- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

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.);
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Constatări

Măsuri dispuse

27.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Neamţ

Primăria oraşului Tg.
Neamţ

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

- Există un număr de 32 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

DATA CONTROLULUI
14..03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

15.04.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- Emiterea unei dispoziţii
privind autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
- Actualizarea LEP
conform prevederilor

- 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 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. ;
- obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme
întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de

Măsuri dispuse
Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia
legale;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;

Obiective

Constatări

predare spre topire a listelor electorale permanente, conform
prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Respectarea numărului
maxim de locuitori
arondaţi fiecărei secţii
de votare.
28.

Neamţ

SPCLEP Tg. Neamţ

DATA CONTROLULUI
14.03..2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

15.04.2008

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- informare privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea
listelor electorale permanente; verificarea efectuării de
comunicări către primari, cu privire la persoanele care au
împlinit 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;
- evidenta comunicărilor privind persoanele cuprinse in listele
electorale permanente
- evidenţa carţilor de alegator si a duplicatelor eliberate
- respectarea hotărârilor si instrucţiunilor adoptate de
Autoritatea Electorala Permanenta

- Nu s-au constatat deficienţe

Măsuri dispuse

29.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Neamţ

Primăria comunei
Timişeşti

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

- Există un număr de 6 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

DATA CONTROLULUI
14.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

MĂSURI DISPUSE

- 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 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;

Măsuri dispuse

Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

Judeţul

Instituţia

Obiective

(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.);

-

Constatări

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
30.

Neamţ

Primăria comunei
Drăgăneşti

DATA CONTROLULUI
14.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

- 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 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

- Nu s-au constatat deficienţe

Măsuri dispuse

Judeţul

Instituţia

Obiective

Nu este cazul

alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi
de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile
greşite sau erorile din listele electorale permanente;

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)

-

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Constatări

Măsuri dispuse

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

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Iaşi

Instituţia Prefectului
Iaşi

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

Iaşi

19.03.2012
2.

3.

Bacău

Neamţ

Instituţia Prefectului
Bacău

23.03.2012

- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei
electorale.

Primăria comunei
Dămuc

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

DATA CONTROLULUI
26.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

Nu este cazul

- 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 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

Instituţia Prefectului Iaşi

19.03.2012

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

Măsuri dispuse

Bacău

Instituţia Prefectului Bacău

23.03.2012

- Nu există o persoană autorizată
prin dispoziţie desemnată să
actualizeze LEP;
- Radierea deceselor şi a
persoanelor care şi-au pierdut
drepturile electorale în listele
electorale permanente nu s-a
efectuat conform prevederilor
Legii 370/2004 coroborat cu HGR
720/2000 art. 9 alin.1 lit. a. (108
decese neradiate de la primirea
listelor).
- Modificările din LEP nu au fost

- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
- Actualizarea LEP conform
prevederilor legale;
Comunicarea
către
Judecătoria
Bicaz
a
modificărilor din LEP;
Clarificarea
situaţiei
persoanelor
cu
date
incomplete în LEP.
- A fost sancţionat cu

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

-

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.);

transmise la Judecătoria Bicaz;
- Există un număr de 4 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

avertisment
comunei.

primarul

- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
4.

Neamţ

Primăria comunei Taşca

DATA CONTROLULUI
26.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

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

- Modificările din LEP nu au fost
transmise la Judecătoria Bicaz;

- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
permanente;

- Există un număr de 2 persoane
care nu au înscrise în LEP seria şi
nr. actului de identitate.

- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria
competentă teritorial cu privire la modificările operate în

Comunicarea
către
Judecătoria
Bicaz
a
modificărilor din LEP;
Clarificarea
situaţiei
persoanelor
cu
date
incomplete în LEP.
- A fost sancţionat cu
avertisment
secretarul
comunei.

17.02.2010

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;

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. ;
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Transmiterea
modificărilor din LEP la
Judecătoria Bicaz.
5.

Neamţ

Primăria comunei
Tarcău

DATA CONTROLULUI

- 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

- Există un număr de 2 persoane
înscrise în LEP care nu au trecute
seria şi nr. actului de identitate

Clarificarea
situaţiei
persoanelor care nu au
înscrise în LEP seria şi nr.
actului de identitate.

26.03.2012

DATA ULTIMULUI
CONTROL EFECTUAT

04.08.2009

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

- Emiterea unei dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate să
actualizeze LEP;
Actualizarea
LEP
conform
prevederilor
legale;
- Clarificarea situaţiei
persoanelor cu date
incomplete în LEP;
Transmiterea
modificărilor din LEP la

persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- 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. ;
- 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. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

Judecătoria Bicaz.

