Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)
Anexa nr. 6

1.

Judeţul
Maramureş

Instituţia
Primăria comunei
Cicîrlău
Data controlului:
19.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Măsuri dispuse:
-

Obiective
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele
electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării comunicărilor către judecătoria competentă
teritorial şi D.E.P.A.B.D. 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 scrutinelor electorale
anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea prevederilor
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, privind
predarea spre topire a listelor electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale
complementare;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele
electorale complementare;
- - verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din
Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor electorale
complementare;
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau de
către instanţele de judecată;
- verificarea semnării listelor electorale complementare de către

Constatări
- nu este desemnată prin dispoziţia
primarului o persoana care sa
opereze
modificari
in
listele
electorale permanente;
modificarile operate in listele
electorale permanente nu au fost
comunicate la judecatorie si la
DEPABD;
- actualizarea listelor electorale
complementare
nu
au
fost
comunicate catre judecatorie

Măsuri dispuse
-autorizarea
unei
persoane sa efectueze
modificari in exemplarul
listei
electorale
permanente existnt la
primarie;
- transmiterea lunara la
judecatorie si DEPABD a
modificarilor operate in
listele
electorale
permanente;
comunicarea
listelor
actualizarilor
electorale complementare
catre judecatorie;

2.

Maramureş

Primaria comunei
Cupşeni
Data controlului:
13.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

3.

Maramureş

4.

Maramureş

Primăria comunei
Groşii Tibleşului
Data controlului:
12.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primaria comunei
Şişeşti
Data controlului:

persoanele abilitate;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele
electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente;
- verificarea semnării listelor electorale permanente de către
persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către
persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
- verificarea efectuării comunicărilor către judecătoria competentă
teritorial şi D.E.P.A.B.D. 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 scrutinelor electorale
anterioare;
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea prevederilor
art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, privind
predarea spre topire a listelor electorale permanente;
-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- in cuprinsul listelor electorale
permanente este inregistrat 5
alegatori cu date de identificare
incomplete, respectiv fara serie,
numar si tipul actului de identitate;
- listele electorale permanente nu
sunt semnate de catre primar;
- modificarile operate in listele
electorale permanente nu au fost
comunicate la judecatorie si la
DEPABD;

- transmiterea lunara a
modificarilor operate in
exemplarul
listei
electorale
permanente
existent
la
sediul
primariei, la judecatoria
competenta teritorial si la
DEPABD;
semnarea
listelor
electorale permanente de
catre primar;

- nu este desemnata prin dispozitia
primarului o persoana care sa
opereze
modificari
in
listele
electorale permanente;
-in listele electorale permanente
exista 4 persoane fara tip, serie si
numar act identitate si domiciliu;

-autorizarea
unei
persoane in vederea
pastrarii
si
operarii
modificarilor in listele
electorale permanente.

- in cuprinsul listelor electorale
permanente exista 4 persoane cu
drept de vot fara a avea inscris tipul,
seria si numarul actului de identitate

- comunicarea lunara la
judecatorie si DEPABD a
modificarilor operate in
listele electorale;

si o persoana fara adresa de
domiciliu;
- actualizarile operate in exemplarul
listei electorale permanente existent
la primarie nu au fost predate la
judecatorie si DEPABD Maramures,

14.03.2012

5.

Maramureş

6.

Satu Mare

7.

Satu Mare

Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Băiuţ
Data controlului:
14.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

- nu este desemnata prin dispozitia
primarului o persoana care sa
opereze
modificari
in
listele
electorale permanente;
- modificarile operate in listele
electorale permanente nu au fost
comunicate la judecatorie si la
DEPABD;

Primaria comunei
Culciu
Data controlului:
12.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

-listele electorale complementare nu
sunt semnate de catre primar;
- in listele electorale permanente
exista inregistrate 41 persoane cu
elemente de identificare lipsa, adica
fara tipul, seria si numarului actului
de identitate;
- nu exista persoana autorizata sa
efectueze modificari in exemplarul
listei electorale permanente existent
la primarie;
- modificarile operate in listele
electorale permanente nu au fost
comunicate la judecatorie si la
DEPABD;

Primaria comunei

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- in listele electorale permanente

-autorizarea
unei
persoane în vederea
păstrării
şi
operării
modificarilor in listele
electorale permanente.
- transmiterea lunara a
modificarilor operate in
exemplarul
listei
electorale
permanente
existent
la
sediul
primariei, la judecatoria
competenta teritorial si la
DEPABD;
-autorizarea
unei
persoane sa efectueze
modificari in exemplarul
listei
electorale
permanente existnt la
primarie;
- transmiterea lunara la
judecatorie si DEPABD a
modificarilor operate in
listele
electorale
permanente;
comunicarea
listelor
actualizarilor
electorale complementare
catre judecatorie;
semnarea
listelor
electorale
de
catre
primar.
-autorizarea
unei

Valea Vinului
Data controlului:
12.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

8.

Satu Mare

Primăria comunei
Pomi

.

exista 23 alegatori cu elemente de
identificare lipsa, adica fara tip, seria
si numar act identitate;
- nu exista desemnata prin dispozitia
primarului o persoana care sa
pastreze si sa actualizeze listele
electorale permanente;
- acutalizarile (modificarile) operate
in exemplarul listei electorale
permanente existent la primarie nu au
fost comunicate la Judecatoria Satu
Mare si nici la DEPABD;

persoane
pentru
actualizarea
listelor
electorale permnanente;
-transmiterea
modificarilor operate in
exemplarul
listei
electorale
permanente
existent
la
sediul
primariei
catre
Judecatoria Baia Mare si
DEPABD;

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- listele electorale permanente nu
sunt actualizate
- modificarile efectuate in exemplarul
listei electorale permanente existent
la primarie nu a fost comunicat catre
judecatorie si nici catre DEPABD;
- actualizarea listelor electorale
complementare
nu
au
fost
comunicate catre judecatorie

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

- modificarile efectuate in exemplarul
listei electorale permanente existent
la primarie nu a fost comunicat catre
judecatorie si nici catre DEPABD

- actualizarea listelor
electorale permanente;
- transmiterea lunara a
modificarilor operate in
listele
electorale
permanente la judecatoria
competenta tertorial si la
DEPABD;
comunicarea
actualizarilor
listelor
electorale complementare
catre judecatorie
- transmiterea lunara a
modificarilor operate in
listele
electorale
permanente la judecatoria
competenta tertorial si la
DEPABD

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- controlul nu s-a efectuat; deplasarea
a
fost
anulată,
motivat
de
desfăşurarea acţiunii de instruire în

Data controlului:
26.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
9.

Satu Mare

Primăria comunei
Crucişor
Data controlului:
26.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:

10.

Satu Mare

Primaria comunei
Bârsău

controlul
reprograma;

se

va

11

12

13

Satu Mare

Satu Mare

Satu Mare

Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primaria comunei
Socond
Data controlului:
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primaria comunei
Viile Satu Mare
Data controlului:
15.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Primăria comunei
Homoroade

vederea organizării alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012;

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2

- controlul nu s-a efectuat; deplasarea
a
fost
anulată,
motivat
de
desfăşurarea acţiunii de instruire în
vederea organizării alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice
locale din 10 iunie 2012;

controlul
reprograma;

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

- nu este actualizata dispozitia
privind desemnarea persoamei pentru
oprararea modificarilor in listele
electorale

- actualizarea dispozitiei
privind
desemnarea
persoamei
pentru
oprararea modificarilor in
listele electorale

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

-nu este actualizata dispozitia privind
desemnarea
persoamei
pentru
oprararea modificarilor in listele
electorale

- actualizarea dispozitiei
privind
desemnarea
persoamei
pentru
oprararea modificarilor in
listele electorale

Data controlului:
15.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
Au mai fost efectuate activităţi de îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii:

se

va

1.

Judeţul
Maramureş

Instituţia
Primăria comunei
Coltau

Obiective
-conform obiectivelor prevăzute la pct. 1;

Constatari
- modificările operate în LEP nu au
fost comunicate la judecatorie şi la
D.E.P.A.B.D.;
- in LEP exista înscrise 13 persoane
fără tipul, seria şi nr. Actului de
identitate şi fără adresa de domiciliu;
- actualizarea listelor electorale
complementare nu au fost comunicate
catre judecatorie

Măsuri dispuse
- comunicarea lunară a
modificărilor operate în
LEP şi la D.E.P.A.B.D.;
comunicarea
actualizarilor
listelor
electorale
complementare
catre
judecatorie

-conform obiectivelor prevăzute la pct. 2;

-Nu este actualizata dispozitia privind
desemnarea
persoamei
pentru
oprararea modificarilor in listele
electorale

- actualizarea dispozitiei
privind
desemnarea
persoamei
pentru
oprararea modificarilor
in listele electorale

Data controlului:
19.03.2012

2.

Bistriţa
Năsăud

Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-Primăria comunei
Şieu Odorhei
Data controlului:
20.03.2012
Data ultimului
control efectuat:
Masuri dispuse:
-

