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Filiala Nord-Est           
 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

1. Neamţ Primăria comunei 
Dochia 

 
DATA 

CONTROLULUI 
09.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
13.11.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- păstrarea LEP în 
registre speciale cu 
file detaşabile; 
- actualizarea LEP; 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 

- 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; 
- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

- Nu s-au constatat 
deficienţe. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

2. Neamţ Primăria comunei 
Făurei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
09.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
21.07.2011 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 

- 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; 
- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

- Există în LEP un număr de 
2 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
 

3. Neamţ Primăria comunei 
Mărgineni 

 

- verificarea modului de păstrare a registrelor 
cuprinzând listele electorale permanente; 
- verificarea modului de întocmire a listelor 

- Există în LEP un număr de 
8 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

DATA 
CONTROLULUI 

09.05.2013 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
13.11.2008 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 - emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

identitate. 
 

actului de identitate. 
 

4. Vaslui Primăria comunei 
Voineşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08.05.2013 

- 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; 

- Listele electorale 
permanente pentru alegerile 
parlamentare din 
09.12.2012 nu au putut fi 
prezentate, secretarul 
motivând că sunt în posesia 

- S-a acordat termen ca 
până la data de 
16.05.2013, listele 
electorale permanente 
să intre în posesia 
secretarului, urmând ca 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
12.05.2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- păstrarea LEP în 
registre speciale cu 
file detaşabile; 
- actualizarea LEP; 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Bârlad. 

- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

primarului, care nu se află 
în localitate la momentul 
controlului. 
 

acţiunea de control să 
fie reprogramată. 
 

5. Vaslui Primăria comunei 
Puieşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
08.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 

- 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; 

- Există în LEP un număr de 
3 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

CONTROL 
EFECTUAT 
17.05.2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- păstrarea LEP în 
registre speciale cu 
file detaşabile; 
- actualizarea LEP; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Bârlad. 

- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 

6. Bacău Primăria comunei 
Ghimeş-Făget 

 
DATA 

CONTROLULUI 
14.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
14.08.2008 

 

- 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; 

- Există în LEP un număr de 
6 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 

 

- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

7. Bacău Primăria comunei 
Palanca 

 
DATA 

CONTROLULUI 
14.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
14.08.2008 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- 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; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la 
dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de soluţionare a 

- Există în LEP o persoană 
căreia îi lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

8. Bacău Primăria comunei 
Brusturoasa 

 
DATA 

CONTROLULUI 
14.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
29.06.2010 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 - emiterea unei 
dispoziţii privind 

- 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; 
- 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 

- Nu s-au constatat 
deficienţe. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria 
Moineşti. 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

9. Suceava Primăria oraşului 
Dolhasca 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 

- 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; 
- 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 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
altă instituţie. 
Reprogramare control. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

10. Suceava SPCLEP Dolhasca 
 

DATA 
CONTROLULUI 

15.05.2013 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale permanente; 
verificarea 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; 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
altă instituţie. 
Reprogramare control. 
 

11. Suceava Primăria comunei 
Dolheşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15.05.2013 

 
DATA 

- 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 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
altă instituţie. 
Reprogramare control. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

12. Iaşi Primăria comunei 
Al. I. Cuza 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15.05.2013 

 
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 

- Există în LEP un număr de 
4 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

20.07.2010 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Paşcani. 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

13. Iaşi Primăria comunei 
Costeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15.05.2013 

 
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 
modificările operate în exemplarul listei electorale 
permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la 

- Există în LEP un număr de 
4 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este cazul. 

 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

14. Iaşi Primăria comunei 
Scobinţi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
15.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
07.04.2010 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
4 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Hârlău. 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

15. Bacău Primăria comunei 
Pârjol 

 
DATA 

CONTROLULUI 
21.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- nu este cazul. 
 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
3 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

16. Bacău Primăria comunei 
Agăş 

 
DATA 

CONTROLULUI 
21.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
29.06.2010 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 

- 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; 
- 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.); 

- Nu s-au constatat 
deficienţe. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- actualizarea listelor 
electorale 
permanente 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria 
Moineşti. 

-  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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

17.  Bacău Primăria comunei 
Asău 

 
DATA 

CONTROLULUI 
21.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
29.06.2010 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente; 

- 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; 
- 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 

- Listele electorale 
complementare nu au fost 
ridicate de la nivelul 
structurii teritoriale a 
Inspectoratului General 
pentru Imigrări; 
- Există în LEP un număr de 
2 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Ridicarea listelor 
electorale 
complementare de la 
structura teritorială a 
IGI. 
- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria 
Moineşti. 

 

consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

18.  Botoşani Primăria oraşului 
Flămânzi 

 
DATA 

CONTROLULUI 
29.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
14.02..2008 

 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente; 
- păstrarea listelor 
electorale 
permanente în 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
7 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

registre speciale cu 
file detaşabile; 
 

 

electorale permanente, conform art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

19. Botoşani SPCLEP Flămânzi 
 

DATA 
CONTROLULUI 

29.05.2013 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale permanente; 
verificarea 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; 

- Nu s-au constatat 
deficienţe 
 

 

20. Botoşani Primăria comunei 
Copalău 

 
DATA 

CONTROLULUI 
29.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
14.02..2008 

 
MĂSURI 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 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 

- Nu s-au constatat 
deficienţe 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

(la ultimul control) 
- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea unei 
persoane care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- actualizarea listelor 
electorale 
permanente; 
- păstrarea listelor 
electorale 
permanente în 
registre speciale cu 
file detaşabile; 
 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

21. Vaslui Primăria comunei 
Şuletea 

 
DATA 

CONTROLULUI 
24.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- nu este cazul 
 

- 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; 
- 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 

- Nu s-au constatat 
deficienţe 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

22. Vaslui Primăria comunei 
Dodeşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
24.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- nu este cazul 
 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
2 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

23. Vaslui Primăria comunei 
Viişoara 

 
DATA 

CONTROLULUI 
24.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- nu este cazul 
 

- 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; 
- 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.); 

- Există în LEP o persoană 
căreia îi lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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-  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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

24. Neamţ Primăria comunei 
Bălţăteşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
28.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
08.09.2009 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Tg. 
Neamţ. 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP o persoană 
căreia îi lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanei căreia îi 
lipseşte seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

 consultărilor electorale anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform prevederilor art. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

25. Neamţ Primăria comunei 
Vânători Neamţ 

 
DATA 

CONTROLULUI 
28.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
28.04.2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Tg. 
Neamţ. 
 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
13 persoane cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
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Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

electorale permanente, conform prevederilor art. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

26.. Neamţ Primăria comunei 
Pipirig 

 
DATA 

CONTROLULUI 
28.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
28.04.2010 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Tg. 
Neamţ. 
 

- 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; 
- 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. 70, 
alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

- Există în LEP un număr de 
3 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi numărul 
actului de identitate. 
 



 24 

 
 

Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 

27. Suceava Primăria oraşului 
Liteni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
29.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

- 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; 
- 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 art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
altă instituţie. 
Reprogramare control. 
 

28. Suceava SPCLEP Liteni 
 

DATA 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale permanente; 
verificarea efectuării de comunicări către primari, cu 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
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CONTROLULUI 
29.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
 

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; 

altă instituţie. 
Reprogramare control. 
 

29. Suceava Primăria comunei 
Valea Moldovei 

 
DATA 

CONTROLULUI 
29.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

- 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; 
- 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 

ANULAT 
 

- A fost efectuată 
acţiune de îndrumare 
electorală şi control la 
altă instituţie. 
Reprogramare control. 
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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 art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

30. Bacău Primăria comunei 
Izvoru Berheciului 

 
DATA 

CONTROLULUI 
30.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

- 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; 
- 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. ; 

ANULAT - Reprogramare 
control (alegeri interne 
pentru Comisia de 
Disciplină). 
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- 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 art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

31. Bacău Primăria comunei 
Filipeni 

 
DATA 

CONTROLULUI 
30.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

- 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; 
- 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; 

ANULAT - Reprogramare 
control (alegeri interne 
pentru Comisia de 
Disciplină). 
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- acordarea de îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a listelor 
electorale permanente, conform art. 70, alin. (5) din 
Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

32. Bacău Primăria comunei 
Onceşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
30.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- 

 
 

- 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; 
- 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 art. 70, alin. (5) din 

ANULAT - Reprogramare 
control (alegeri interne 
pentru Comisia de 
Disciplină). 
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Legea nr. 370/2004, republicată; 
 

 
 

ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE EFECTUATE ŞI NEPROGRAMATE 
 

1. Suceava Primăria oraşului 
Solca 

 
DATA 

CONTROLULUI 
22.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
19.10.2010 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
 

- actualizarea 
listelor electorale 
pemanente; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria 
Rădăuţi. 

 
 

 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
3 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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permanente, conform art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată; 
 

2. Suceava SPCLEP Solca 
 

DATA 
CONTROLULUI 

22.05.2013 
 

DATA 
ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

- 
 
 

MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
 

 

- informare privind sprijinul acordat primarilor în 
actualizarea listelor electorale permanente; verificarea 
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; 

- Nu s-au constatat 
deficienţe. 

- 

3. Suceava Primăria comunei 
Arbore 

 
DATA 

CONTROLULUI 
22.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
20.10.2010 

 
 

MĂSURI 
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 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 

- Există în LEP un număr de 
2 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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(la ultimul control) 
 

- emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria 
Rădăuţi. 
 

 

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 art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată; 
 

4. Vaslui Primăria comunei 
Ivăneşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
16.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
11.08.2009 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
 

- transmiterea 
modificărilor 
operate în LEP la 
Judecătoria Vaslui. 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
2 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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(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 art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată; 
 

5. Vaslui Primăria comunei 
Poieneşti 

 
DATA 

CONTROLULUI 
16.05.2013 

 
DATA 

ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
06.12.2007 

 
 

MĂSURI 
DISPUSE  

(la ultimul control) 
 

 - emiterea unei 
dispoziţii privind 
autorizarea 
persoanei care să 
actualizeze LEP şi 
LEC; 
 

 

- 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; 
- 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 

- Există în LEP un număr de 
4 persoane cărora le lipsesc 
seria şi numărul actului de 
identitate. 
 

- Clarificarea situaţiei 
persoanelor cărora le 
lipsesc seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
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modalitatea de predare spre topire a listelor electorale 
permanente, conform art. 70, alin. (5) din Legea nr. 
370/2004, republicată; 
 

 


