
Filiala Nord-Vest 
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. Bihor Primăria com. 

Ciumeghiu 
Data controlului: 

12.02.2013 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse:  

- 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 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, 

- nu a fost cazul  



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 persoanele abilitate; 

2. Bihor Primaria 
comunei Batar 

Data controlului: 
12.02.2013 

 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

Masuri dispuse: 
-    

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 nu a fost cazul  

3.  Bihor Primăria com. 
Tărcaia 

Data controlului: 
12.02.2013 

 
Data ultimului 

control efectuat: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 nu a fost cazul ; 



26.10.2009 
 

Masuri dispuse: 
-    

4.  Cluj Primăria com. 
Poieni 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2009 
Masuri dispuse: 

-    

 
-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 

Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 

5. Cluj Primăria com. 
Suatu 

 
Data controlului: 

05.02.2013 
Data ultimului 

control efectuat: 
 

Masuri dispuse: 
-    

 
-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 

- necomunicarea 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie; 

 

- transmiterea lunară a 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie 

6. Cluj Primăria com.  
Mociu 

 
Data controlului: 

05.02.2013 

-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - necomunicarea 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie; 

- transmiterea lunară a 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie; 

- comunicarea 



Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse: 

-    

- nu a fost desemnată o 
persoană pentru operarea 
în cuprinsul listelor 
electorale permanente; 

dispoziţiei privind 
desemnarea unei 
persoane pentru 
operarea în listele 
electorale permanente; 
- sancţionarea d-lui 
primar Horvath marton 
cu “avertisment” pt. 
Nerespectarea 
prevederilor art. 26, alin. 
9 din Legea 35/2008; 

7. Cluj Primăria com.  
Geaca  

Data controlului: 
05.02.2013 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse: 

-    

-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1  - comunicarea lunară a 
actualizării listelor 
electorale permanente 
către judecătorie; 

8. Cluj Primăria com.  
Chinteni  

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

27.10.2009 
 

Masuri dispuse: 

-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 Reprezentanţii UAT au 
fost implicaţi in alte 
activităţi in municipiul 
Cluj-Napoca; 

- controlul se va 
reprograma 



-    
 
9. Cluj Primăria com.  

Baciu  
Data controlului: 

07.02.2013 
Data ultimului 

control efectuat: 
28.10.2010 

Masuri dispuse: 
-    

-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - necomunicarea 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie; 

 

- transmiterea lunară a 
actualizării listelor 
electorale permanente 
catre judecătorie 

10. Cluj Primăria com.  
Ciurila  

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse: 

-    

-- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 Întocmirea raportului 
anual; 

-  controlul se va 
reprograma 

11 Cluj Primăria com.  
Ţaga 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

-    

-- 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; 

Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 
 



- verificarea efectuării comunicărilor 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 
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; 
 

12. Cluj Primăria com.  
Fizeşu Gherlii 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 11; Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma; 



13. Cluj Primăria com. 
Mintiu Gherlii 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 
Masuri dispuse: 

 

-conform obiectivelor de la pct. 11 Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 

14. Cluj Primăria com. 
Mihai Viteazu 

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

 
Masuri dispuse: 

-conform obiectivelor de la pct. 1 Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 

15. Cluj Primăria com.  
Sîncraiu  

Data controlului: 
 

Data ultimului 
control efectuat: 

26.10.2009 
Masuri dispuse: 

- 

-conform obiectivelor de la pct. 1 Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 
 

16. Cluj Primăria com.  
Izvoru Crişului 

  

-conform obiectivelor de la pct. 1 Întocmirea raportului 
anual; 

- controlul se va 
reprograma 
 



 
Au mai fost desfașurate actiuni de indrumare electorala si control și la urmatoarele unitati administrativ teritoriale: 

17. Cluj Primăria com.  
Ciucea 

Data controlului: 
 
- 

-conform obiectivelor de la pct. 1 
 

 - semnarea LEC; 
- actualizarea dispozitiei 
privind desemnarea 
persoanei autorizate sa 
actualizeze listele 
electorale 

18.  Cluj Primăria com.  
Gilău 

Data controlului: 
 

-conform obiectivelor de la pct. 1 
 

- controlul nu s-a efectuat, 
motivat de efectuarea 
concediului de odihnă de 
catre secretarul comunei; 

- controlul se va 
reprograma; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19, Cluj Primăria com.  
Floreşti 

Data controlului 
25.02.2013 

conform obiectivelor de la pct. 11 - lipsa publicării anunţului 
privind  posibilitatea 
verificării înscrierilor din 
cuprinsul listelor 
electorale; 

- afişarea anunţului 
privind posibilitatea 
verificării înscrierilor 
din cuprinsul listelor 
electorale  
- emiterea unei dispoziţii 
privind desemnarea unei 
persoane pt. operarea 
modificărilor în 
cuprinsul listelor 
electorale; 

20, Cluj Primăria com.   Întocmirea raportului - controlul se va 



Beliş 
 

anual; reprograma; 
 
 

  


