
Filiala CENTRU 
  

Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  SIBIU 

Primăria comunei Dîrlos 
 

09 / 05 
 

Data precedentului control 
24/02/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Emiterea unei dispoziţii 
de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
3. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Mediaş 
4. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- 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; 
- verificarea efectuării comunicării 
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 respectării criteriilor 
privind delimitarea secţiilor de 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 
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votare, conform prevederilor 
legislaţiei electorale (Legii nr. 
35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
- 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; 
- îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, 
conform prevederilor art. 302, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
- verificarea respectării măsurilor de 
îndrumare electorală dispuse la 
precedentul control 

2.  SIBIU 

SPCLEP Dîrlos 
 

09 / 05 
 

Data precedentului control 
24/02/2010 

 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
electorale permanente; verificarea 

 - 



 

 3 

Măsuri dispuse: 
- 

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; 

3.  SIBIU 

Primăria comunei Brateiu 
 

09 / 05 
 

Data precedentului control 
12/08/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Păstrarea 
corespunzătoare 
2. Operarea efectivă în 
listele electorale 
3. Emiterea unei dispoziţii 
de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
4. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Mediaş 
5. Predarea celui de al 2-
lea exemplar al listei 
electorale complementare 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 
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la Judecătoria Mediaş 
6. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

4.  ALBA Primăria municipiului 
Sebeș 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

5.  ALBA SPCLEP Sebeș Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

6.  ALBA Judecătoria Sebeș 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- verificarea existenţei şi a modului 
de păstrare a exemplarului original al 
listei electorale permanente; 
-  verificarea primirii comunicărilor 
de la primari privind modificările 
operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la 
primărie; 
- îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 
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listelor electorale permanente, 
conform prevederilor art. 302, alin. 
(5) din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

7.  ALBA Instituția Prefectului 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare  
- promovarea activităților desfășurate 
de către A.E.P. 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

8.  ALBA BJABDEP 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare  
- promovarea activităților desfășurate 
de către A.E.P. 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

9.  ALBA DJEP 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
- informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 
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desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare  
- promovarea activităților desfășurate 
de către A.E.P. 

Comisia de disciplină 

10.  ALBA Primăria municipiului 
Alba Iulia 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

11.  ALBA SPCLEP Alba Iulia Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

12.  ALBA Judecătoria Alba Iulia Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

13.  ALBA Primăria orașului Cîmpeni Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 
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unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

14.  ALBA SPCLEP Cîmpeni Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

15.  ALBA Judecătoria Cîmpeni Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

16.  ALBA Primăria municipiului 
Aiud 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

17.  ALBA SPCLEP Aiud Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 
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18.  ALBA Judecătoria Aiud Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

19.  ALBA Primăria municipiului Blaj Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

20.  ALBA SPCLEP Blaj Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

21.  ALBA Judecătoria Blaj Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7; 

Controlul a fost amânat 
datorită unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
din dotare şi, ulterior, 
procedurilor pentru 
alegerea unui membru şi a 
unui membru supleant în 
Comisia de disciplină 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

22.  SIBIU Primăria orașului Săliște 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE - 
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14 / 05 
 

Data precedentului control 
14/12/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Emiterea unei dispoziţii 
de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
3. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Sălişte 
4. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

23.  SIBIU 

SPCLEP Săliște 
 

14 / 05 
 

Data precedentului control 
14/12/2010 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; - - 

24.  SIBIU 

Judecătoria Săliște 
 

14 / 05 
 

Data precedentului control 
14/12/2010 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7; - - 
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Măsuri dispuse: 

- 

25.  SIBIU 

Primăria comunei Cristian 
 

14 / 05 
 

Data precedentului control 
04/03/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Emiterea unei dispoziţii 
de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
3. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 

26.  BRAŞOV 

Primăria comunei Sâmbăta 
de Sus 

 
16 / 05 

 
Data precedentului control 

08/04/2010 
 

Măsuri dispuse: 
1. Păstrarea 
corespunzătoare 
2. Operarea efectivă în 
listele electorale 
3. Emiterea unei dispoziţii 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 
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de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
4. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Făgăraş 
5. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

27.  BRAŞOV 

Primăria comunei Lisa 
 

16 / 05 
 

Data precedentului control 
08/03/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Păstrarea 
corespunzătoare 
2. Operarea efectivă în 
listele electorale 
3. Emiterea unei dispoziţii 
de primar pt desemnarea 
persoanei autorizate să 
opereze în listele electorale 
4. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Făgăraş 
5. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 

28.  SIBIU Primăria comunei Tilişca Conform obiectivelor prevăzute la Controlul a fost amânat pt Activitatea de 
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pct. 1 o dată ulterioară datorită 
apariţiei unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
filialei 

îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

29.  SIBIU Primăria comunei Tilişca Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

Controlul a fost amânat pt 
o dată ulterioară datorită 
apariţiei unor probleme 
tehnice la autovehiculul 
filialei 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
şi control urmează a fi 
reprogramată pt o dată 
ulterioară 

30. BRAŞOV 

Primăria comunei Ticușu 
 

22 / 05 
 

Data precedentului control 
25/05/2011 

 
Măsuri dispuse: 

1. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Rupea 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 

31. BRAŞOV 

Primăria comunei Ungra 
 

16 / 05 
 

Data precedentului control 
13/05/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Modificările operate în 

listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 
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Rupea 

32. SIBIU 

Primăria oraşului Agnita 
 

21 / 05 
 

Data precedentului control 
28/07/2011 

 
Măsuri dispuse: 

- 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 
 

- - 

32. SIBIU 

Primăria oraşului Agnita 
 

21 / 05 
 

Data precedentului control 
28/07/2011 

 
Măsuri dispuse: 

- 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral (proiectul de 
ordonanţă, manualul de utilizare şi 
discuţii pe aceste teme) 

- - 

33. SIBIU 

Primăria comunei 
Merghindeal 

 
21 / 05 

 
Data precedentului control 

25/08/2011 
 

Măsuri dispuse: 
1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Agnita 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 32;  - 
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3. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electorale 

34. BRAŞOV 

Primăria municipiului 
Făgăraş 

 
29 / 05 

 
Data precedentului control 

30/03/2011 
 

Măsuri dispuse: 
1Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Făgăraş 
3. Predarea celui de al 2-
lea exemplar al listei 
electorale complementare 
la Judecătoria Făgăraş 
4. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electoral 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 

35. BRAŞOV 

SPCLEP Făgăraş 
 

29 / 05 
 

Data precedentului control 
30/03/2011 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 - - 
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36. BRAŞOV 

Judecătoria Făgăraş 
 

29 / 05 
 

Data precedentului control 
30/03/2011 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 7 - - 

37. BRAŞOV 

Primăria oraşului Victoria 
 

29 / 05 
 

Data precedentului control 
07/09/2010 

 
Măsuri dispuse: 

1. Operarea efectivă în 
listele electorale 
2. Modificările operate în 
listele electorale vor fi 
comuncate la Judecătoria 
Făgăraş 
3. Predarea celui de al 2-
lea exemplar al listei 
electorale complementare 
la Judecătoria Făgăraş 
4. Popularizarea 
posibilităţii alegătorilor de 
a consulta listele electoral 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENŢE 
 
Se constată realizarea 
măsurilor dispuse la 
precedentul control 

- 

38. BRAŞOV 

SPCLEP Victoria 
 

29 / 05 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; - - 
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Data precedentului control 
07/09/2010 

 
Măsuri dispuse: 

-  
  


