Filiala Sud - Est
Nr.
crt.
1.

Judeţul

Instituţia controlată
Instituţia Prefectului
județul Galaţi
Data controlului:
14.02.2013

Galaţi

Data ultimului control
efectuat:
03.04.2012

Constatări

Obiective

Măsuri dispuse


Verificarea modului de organizare a Nu s-au constatat deficienţe.
alegerilor locale parţiale şi de respectare a
termenelor
legale
de
realizare
a
operaţiunilor electorale;

Monitorizarea modului de distribuire
a buletinelor de vot, a ştampilelor de control
şi a celorlalte materiale necesare votării;

Nu este cazul.


Modul de editare şi predarea la Nu s-au constatat deficienţe.
termen a listelor electorale permanente şi a
copiilor de pe listele electorale permanente;

Nu este cazul.

MĂSURI DISPUSE:
Biroul Judeţean
pentru Evidenţa
Persoanelor şi
Administrarea Bazelor
de Date Galați

2.

Galaţi

Data controlului:
14.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
03.04.2012
MĂSURI DISPUSE:

3.
Galaţi

Direcția Judeţeană de
Evidenţă a
Persoanelor
Galați
Data controlului:
14.02.2013

 Analizarea
demersurilor
efectuate
pentru punerea în legalitate a persoanelor
fără acte de identitate;
 Modul de efectuare a comunicărilor
privind actualizarea listelor electorale
permanente;
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S-au
efectuat Nu este cazul
demersurile necesare pentru
punerea
în
legalitate
a
persoanelor fără acte de
identitate sau cu acte de
identitate expirate se realizează

Data ultimului control
efectuat:
03.04.2012
MĂSURI DISPUSE:

4.

Serviciul pentru
Imigrări al județului
Galaţi

Galaţi

 Evidenţa cărţilor de alegător rămase prin intermediul serviciilor
nedistribuite.
publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor, în
cadrul programelor anuale sau
la
cererea
autorităţii
administraţiei publice locale.

Cărţile de alegător nu
se mai tipăresc din lipsa
materialelor.

Verificarea modului de realizare a Nu s-au constatat deficienţe.
Nu este cazul.
atribuţiilor privind listele electorale
complementare.

Data controlului:
14.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
03.04.2012
MĂSURI DISPUSE:
Primăria comunei
Pechea

5.

Galaţi

 Verificarea modului de îndeplinire a
atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei
publice locale potrivit legislaţiei electorale
şi de respectare a termenelor legale de
Data controlului:
19.02.2013
realizare
a
operaţiunilor
electorale;
respectarea deciziilor biroului electoral, a
Data ultimului control hotărârilor şi instrucţiunilor AEP;
efectuat:
 Modul de întocmire a listelor electorale
11.02.2010
şi a copiilor de pe acestea;
 Modul de păstrare şi actualizare a
MĂSURI DISPUSE: listelor electorale; verificarea semnării
Depunerea diligenţelor acestora de către persoanele abilitate;
necesare, de către
 Autorizarea persoanei care efectuează
primarul comunei
operaţiuni de modificare în listele
împreună cu SPCLEP electorale;
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Un număr de 19
alegători sunt înscrişi în listele
electorale permanente fără
menţiuni privind tipul, seria şi
numărul actului de identitate.

Un număr de 1404
alegători sunt înscrişi în listele
electorale
fără
menţiuni
complete privind adresa de
domiciliu.

1.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale,
în
conformitate cu disp.
art. 16 alin. (1) şi art.
221 din Legea nr.
67/2004
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
2.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru
intrarea
în
legalitate a persoanelor
înscrise
în
listele
electorale
fără

Galaţi, pentru intrarea
în legalitate a
alegătorilor înscrişi în
listele electorale
permanente fără serie
şi număr act de
identitate.

 Verificarea predării unui exemplar din
listele
electorale
către
judecătoria
competentă;
 Modul în care se asigură condiţiile
necesare pentru consultarea şi verificarea de
către cetăţeni a înscrierii în listele electorale
şi modul de soluţionare a întâmpinărilor
privind omisiunile, înscrierile greşite sau
erorile din listele electorale permanente;
 Verificarea modului de păstrare şi
gestionare a logisticii electorale folosite la
consultările electorale anterioare şi stadiul
procurării logisticii electorale necesare
pentru desfăşurarea alegerilor.
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menţiuni privind seria
şi numărul actului de
identitate
şi
fără
menţiuni
complete
privind
adresa
de
domiciliu.
3. Comunicarea către
biroul electoral al
secţiei de votare, în
termen de cel mult 24
de ore, a oricăror
modificări intervenite
în
lista
electorală
permanentă,
după
trimiterea
copiilor
către biroul electoral al
secţiei
de
votare,
conform dispoziţiilor
art. 16 alin. (8) raportat
la art. 103 lit. (d) din
Legea nr. 67/2004.
4.
Respectarea
termenelor de realizare
a
operaţiunilor
electorale stabilite prin
Hotărârea Guvernului
nr. 14/16.01.2013.
5.
Organizarea
şi
amenajarea secţiilor de
votare cu respectarea
recomandărilor
stabilite prin Hotărârea
AEP nr. 4/2008 privind
condiţiile
pe
care
trebuie
să
le
îndeplinească
localurile secţiilor de

6.

Biroul Electoral de
Circumscripţie
Comunală nr. 44
Pechea
Galaţi

Data controlului:
19.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
MĂSURI DISPUSE:

7.

Judecătoria Focşani
Data controlului:
26.02.2013
Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
06.07.2010
MĂSURI DISPUSE:

8.

Brăila

Primăria comunei
Romanu

 Verificarea comunicării de către primar
a numărului de alegători rezultat din listele
electorale, în termenul prevăzut de lege;
 Verificarea respectării dispoziţiilor
legale privind afişajul electoral;
 Respectarea
prevederilor
legale
referitoare la afişarea propunerilor de
candidaturi la sediul biroului electoral de
circumscripţie;
 Verificarea sediului şi dotarea biroului
electoral;
 Modul de organizare a alegerilor locale
parţiale şi de respectare a termenelor legale
de realizare a operaţiunilor electorale.
 Existenţa unui exemplar original al
listelor electorale permanente ce cuprind
alegătorii din unităţile administrativ –
teritoriale arondate judecătoriei;
 Condiţiile de păstrare ale listelor
electorale permanente;
 Comunicarea
către
primării
a
persoanelor care şi-au pierdut drepturile
electorale;
 Existenţa comunicărilor transmise de
primării privind modificările operate în
listele electorale;
 Discuţii
de
natură
tehnică
şi
organizatorică privind predarea spre topire a
listelor electorale şi a celorlalte materiale
utilizate în procesul electoral;
Informare
asupra
colaborării
dintre
judecătorie şi celelalte instituţii implicate în
procesul electoral.
 Existenţa exemplarului original al listei
electorale permanente;
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Nu s-au constatat deficienţe.

votare.
Nu a fost cazul.

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
s-a aflat în incapacitate
temporară de muncă (concediu
medical)

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:

Data controlului:
26.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
28.05.2009
MĂSURI DISPUSE:
1.
Radierea
persoanelor decedate
din
exemplarul
original al listelor
electorale permanente
în termen de 24 de ore
de la înregistrarea
decesului,
conform
HG nr. 720/2000.
2. Comunicarea către
judecătoria
competentă teritorial a
modificărilor
efectuate în
exemplarul original al
listei electorale
permanente.

 Verificarea modului de păstrare a - persoana cu atribuţii de
registrelor cuprinzând listele electorale;
îndrumare electorală şi control
 Verificarea modului de întocmire a a efectuat concediu de odihnă
listei electorale permanente;
 Verificarea semnării listelor electorale
de către persoanele abilitate;
 Verificarea
actualizării
listelor
electorale de către persoanele abilitate, în
baza comunicărilor primite;
 Autorizarea persoanei care efectuează
operaţiuni de modificare în listele electorale
permanente;
 Verificarea efectuării de comunicări
către judecătoria competentă erritorial cu
privire la modificările operate în exemplarul
listei electorale permanente existent la
primărie;
 Verificarea predării unui exemplar al
listei electorale permanente la judecătoria
competentă;
 Respectarea de către primar a obligaţiei
de a pune la dispoziţia alegătorilor spre
consultare a listelor electorale şi de
soluţionare a întâmpinărilor privind
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din
listele electorale permanente;
 Verificarea modului de respectare a
protecţiei datelor cu caracter personal
cuprinse în listele electorale;
 Verificarea logisticii electorale utilizate
în procesele electorale anterioare;
 Obţinerea de informaţii privind
integritatea şi modul de confecţionare a
materialelor
de
logistică
electorală;
realizarea din timp a dotărilor specifice
secţiilor de votare;
 Principalele probleme întâmpinate în
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Primăria oraşului
Pătârlagele

9.

Data controlului:
27.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
11.03.2009

Buzău

organizarea şi desfăşurarea consultărilor
electorale anterioare;
 Verificarea respectării criteriilor de
delimitare a secţiilor de votare, conform
prevederilor legislaţiei electorale.
Conform obiectivelor de la pct. 8
Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
s-a aflat în incapacitate
temporară de muncă (concediu
medical)

MĂSURI DISPUSE:
1. Listele electorale
vor fi actualizate
permanent
de
persoana desemnată
prin dispoziţie.
2.
Modificările
operate în exemplarul
listei
electorale
permanente existente
la primărie se vor
comunica
către
Judecătoria
Pătârlagele.
3. Pentru alegerile
europarlamentare,
secţiile de votare vor
fi
organizate
cu
respectarea disp. art.
15 alin. (1) din Legea
nr.
33/2007
cu
modificările
şi
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completările
ulterioare.
10.

Serviciul Public
Comunitar Local de
Evidență a
Persoanelor
Pătârlagele
Data controlului:
27.02.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
11.03.2009
MĂSURI DISPUSE:

Judecătoria
Pătârlagele

11.

 Informare privind sprijinul acordat
primarilor în actualizarea listelor electorale
permanente;
 Verificarea efectuării de comunicări
către primari privind persoanele care au
împlinit 18 ani, care şi-au schimbat
domiciliul sau care au decedat;
 Analiza demersurilor efectuate pentru
punerea în legalitate a persoanelor fără acte
de identitate;
 Obţinerea de informaţii privind
întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător
în concordanţă cu listele electorale
permanente;
 Evidenţa cărţilor de alegător şi a
duplicatelor eliberate;
 Principalele probleme de natură tehnică
întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea
consultărilor electorale anterioare;
Conform obiectivelor de la pct. 7

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
s-a aflat în incapacitate
temporară de muncă (concediu
medical)

Conform obiectivelor de la pct. 8

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:

Data controlului:
28.02.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
11.03.2009

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
s-a aflat în incapacitate
temporară de muncă (concediu
medical)

MĂSURI DISPUSE:
12.

Brăila

Primăria comunei
Romanu
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- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
a efectuat concediu de odihnă

Data controlului:
27.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
28.05.2009
MĂSURI DISPUSE:
1.
Radierea
persoanelor decedate
din
exemplarul
original al listelor
electorale permanente
în termen de 24 de ore
de la înregistrarea
decesului,
conform
HG nr. 720/2000.
2. Comunicarea către
judecătoria
competentă teritorial a
modificărilor
efectuate în
exemplarul original al
listei electorale
permanente.
Primăria comunei
Tudor Vladimirescu

13.

Brăila

Conform obiectivelor de la pct. 8

Data controlului:
28.02.2013
Data ultimului control
efectuat:
27.11.2008
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Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- persoana cu atribuţii de
îndrumare electorală şi control
a efectuat concediu de odihnă

RECOMANDĂRI
DISPUSE:
1. Semnarea copiilor
de pe listele electorale
permanente de către
primar şi secretar
conform prevederilor
art. 73 alin. (5) din
Legea nr. 35/2008.
2. Păstrarea listelor
electorale permanente
în registre speciale cu
file detaşabile.
3. Efectuarea de
operaţiuni în listele
electorale permanente
de către persoanele
autorizate.
4. Transmiterea către
judecătoria
competentă teritorial a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
5. Distribuirea
buletinelor de vot şi a
celorlalte materiale
necesare votării către
preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor
de votare conform
disp art. 36 alin. (4)
coroborat cu art. 41
alin. (4) din Legea nr.
35/2008 şi pct. 94 din
H.G. nr. 985/2008.
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6. Transmiterea
modificărilor
intervenite în copiile
listelor electorale
permanente, în 24 de
ore, către biroul
electoral al fiecărei
secţii de votare şi
judecătorie conform
art. 26 alin. (11) din
Legea nr. 35/2008
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