Filiala Nord-Est

1.

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Neamţ

Instituţia Prefectului
Judeţului Neamţ

- activitate de informare cu privire la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor parţiale pentru primar din
comuna Doljeşti din data de 03.02.2013;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea
legislaţiei electorale.

- Nu s-au constatat
deficienţe

DATA
CONTROLULUI
22.01.2013

Măsuri dispuse
-

DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul.
2.

Neamţ

BJABDEP Neamţ
DATA
CONTROLULUI
22.01.2013

DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

- verificarea modului în care au sprijinit primarii în Nu
s-au
delimitarea secţiilor de votare;
deficienţe
- verificarea modului în care au asigurat datele şi
informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către
prefecţi a obligaţiilor privind numerotarea şi
aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi
numerotării secţiilor de votare;
- verificarea modului de întocmire şi predare, în
termen, a listelor electorale permanente;

constatat

-

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

1

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- nu este cazul.
3.

Neamţ

IGI – Serviciul
pentru Imigrări

- verificarea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile Nu
s-au
electorale privind listele electorale complementare.
deficienţe

constatat

- verificarea modului de păstrare a registrelor - Nu s-au
cuprinzând listele electorale permanente;
deficienţe
- 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;

constatat

DATA
CONTROLULUI
22.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

4.

Neamţ

Primăria comunei
Doljeşti
DATA
CONTROLULUI
22.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
19.05.2009

2

Judeţul

Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

5.

Neamţ

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- 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;

- Emiterea unei
dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate
să
opereze
modificări în LEP.
- Păstrarea LEP în
registre speciale cu
file
detaşabile,
conform
prevederilor legale.
Clarificarea
situaţiei persoanelor
cu date incomplete
în LEP;
- Actualizarea LEP
conform
prevederilor legale.
Transmiterea
modificărilor
din
LEP la Judecătoria
Roman.
Primăria comunei
- verificarea modului de păstrare a registrelor
Gherăeşti
cuprinzând listele electorale permanente;
- verificarea modului de întocmire a listelor
DATA
electorale permanente;
CONTROLULUI
- verificarea semnării listelor electorale permanente
23.01.2013
de către persoanele abilitate;
- verificarea actualizării listelor electorale
DATA
permanente, de către persoanele abilitate, în baza
ULTIMULUI
comunicărilor primite;

- Există în LEP un număr de - Clarificarea situaţiei
9 persoane care nu au persoanelor cu date
trecute seria şi numărul incomplete în LEP.
actului de identitate.
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Judeţul

Instituţia

Obiective

CONTROL
EFECTUAT
06.11.2008

- 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;

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Remedierea
situaţiei secţiilor de
votare
unde
se
depăşeşte numărul
maxim de locuitori
prevăzut de lege;
Clarificarea
situaţiei persoanelor
cu date incomplete
în LEP.

6.

Neamţ

Primăria comunei
Săbăoani
DATA
CONTROLULUI
23.01.2013
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

Constatări

Măsuri dispuse

- Există în LEP un număr de - Clarificarea situaţiei
4 persoane care nu au persoanelor cu date
trecute seria şi nr. actului de incomplete în LEP.
identitate.
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Judeţul

Instituţia

Obiective

06.11.2008

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;

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Remedierea
situaţiei secţiilor de
votare
unde
se
depăşeşte numărul
maxim de locuitori
prevăzut de lege;
Clarificarea
situaţiei persoanelor
cu date incomplete
în LEP.

7.

Neamţ

Primăria comunei
Tămăşeni
DATA
CONTROLULUI
23.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
19.05.2009

- 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;

Constatări

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

Măsuri dispuse

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

Instituţia
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
Remedierea
situaţiei secţiilor de
votare
unde
se
depăşeşte numărul
maxim de locuitori
prevăzut de lege;
- Emiterea unei
dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate
să
opereze
modificări în LEP;
Clarificarea
situaţiei persoanelor
cu date incomplete
în LEP.

8.

Bacău

Primăria comunei
Sănduleni
DATA
CONTROLULUI
24.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
27.01.2009

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

- 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;
- verificarea modului de păstrare a registrelor - Există în LEP o persoană - Clarificarea situaţiei
cuprinzând listele electorale permanente;
care nu are trecute seria şi persoanelor cu date
- verificarea modului de întocmire a listelor nr. actului de identitate.
incomplete în LEP.
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
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Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

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;

- Emiterea unei
dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate
să
opereze
modificări în LEP;
- Semnarea LEP de
către primar.
- Păstrarea LEP în
registre speciale, cu
file
detaşabile,
conform
prevederilor legale.
- Predarea celui deal doilea exemplar
din
LEP
la
Judecătoria Oneşti.

9.

Bacău

Primăria comunei
Livezi
DATA
CONTROLULUI
24.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

Constatări

- verificarea modului de păstrare a registrelor Nu
s-au
cuprinzând listele electorale permanente;
deficienţe.
- 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

Măsuri dispuse

constatat

-
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Judeţul

Instituţia

Obiective

13.01.2010

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;

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- Emiterea unei
dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate
să
opereze
modificări în LEP;
- Actualizarea LEP
conform
prevederilor legale.
Transmiterea
modificărilor
din
LEP la Judecătoria
Oneşti.

10.

Bacău

Primăria comunei
Helegiu
DATA
CONTROLULUI
24.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
05.08.2008

Constatări

- verificarea modului de păstrare a registrelor Nu
s-au
cuprinzând listele electorale permanente;
deficienţe.
- 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

Măsuri dispuse

constatat

-
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Judeţul

Instituţia

Obiective

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)

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;

- Emiterea unei
dispoziţii
privind
autorizarea
persoanei desemnate
să
opereze
modificări în LEP;
- Păstrarea LEP
conform
prevederilor legale;
- Actualizarea LEP
conform
prevederilor legale.
Transmiterea
modificărilor
din
LEP la Judecătoria
Oneşti.
11. Botoşani

Instituţia Prefectului
Judeţului Botoşani
DATA
CONTROLULUI
29.01.2013

- activitate de informare cu privire la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor parţiale pentru primar din
comuna Drăguşeni din data de 03.02.2013;
- acordare de îndrumare cu privire la aplicarea
legislaţiei electorale.

Constatări

- Nu s-au constatat
deficienţe

Măsuri dispuse

-

DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
MĂSURI DISPUSE
9

Judeţul

Instituţia

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

(la ultimul control)
- nu este cazul.
12. Botoşani

Primăria comunei
Drăguşeni
DATA
CONTROLULUI
29.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT

MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
- nu este cazul

- verificarea modului de păstrare a registrelor Nu
s-au
cuprinzând listele electorale permanente;
deficienţe.
- 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 predare spre topire a listelor electorale
permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5)
din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;

constatat

-
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Judeţul

13. Botoşani

Instituţia

Liceul Tehnologic
„N. Bălcescu”
Flămânzi

Constatări

Obiective

- acţiune organizată pentru
Internaţionale a Alegerilor

marcarea

Zilei

Măsuri dispuse

-

-

29.01.2013

14.

Neamţ

Primăria comunei
Doljeşti
DATA
CONTROLULUI
30.01.2013
DATA
ULTIMULUI
CONTROL
EFECTUAT
22.01.2013
MĂSURI DISPUSE
(la ultimul control)
-

- verificarea modului de păstrare a registrelor Nu
s-au
cuprinzând listele electorale permanente;
deficienţe.
- 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

constatat

-
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Judeţul

Instituţia

Constatări

Obiective

Măsuri dispuse

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;
15.

Neamţ

Grupul Şcolar
Roznov

- acţiune organizată pentru
Internaţionale a Alegerilor

marcarea

Zilei

-

-

30.01.2013
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