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Filiala Sud - Est      
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. 

Vrancea 

Primăria municipiului 
Focşani 

 
Data controlului: 

programat 
02.04.2013 

 
Efectuat 

10.04.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

23.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1 Actualizarea listelor 
electorale permanente, 
conform dispoziţiilor 
legale 
 
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate  

 

 verificarea existenței exemplarului 
original al listei electorale permanente, al 
listei electorale complementare și al listei 
electorale speciale; 
 verificarea dovezii prin care un 

exemplar al listei electorale permanente și 
al listei speciale s-a predat la judecătoria 
competentă teritorial; 
  verificarea modului de păstrare a 

registrelor cuprinzând listele electorale; 
 verificarea modului de întocmire a 

listei electorale permanente, a listei 
electorale complementare și a listei 
electorale speciale; 
 verificarea semnării listei electorale 

permanente, a listei electorale 
complementare și a listei electorale 
speciale de către persoanele abilitate; 
 verificarea actualizării listelor 

electorale de către persoanele abilitate, în 
baza comunicărilor primite; 
  verificarea modului de respectare a 

prevederilor legale privind autorizarea 
persoanei care efectuează operaţiuni de 
modificare în listele electorale 
permanente; 
  verificarea efectuării de comunicări 

către judecătoria competentă teritorial cu 
privire la modificările operate în 
exemplarul listei electorale permanente 
existent la primărie; 

În lista electorală permanentă 
sunt înscrişi 72 de alegători 
fără menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate 
şi 97 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu. 
Un număr de 121 persoane 
decedate nu au fost radiate din 
listele electorale permanente. 
Între perioadele electorale nu 
se actualizează lista electorală 
permanentă. 
 

1.Efectuarea la termen 
a comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în lista 
electorală permanentă; 
2. Comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primărie.  
Recomandari: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, în 
conformitate cu 
dispoziţiile legale. 
2.Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate și fără 
adresa completă de 
domiciliu. 
3.Afişarea, în mod 
permanent, unui anunţ 
la avizierul Primăriei 
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  respectarea de către primar a 
obligației de a pune la dispoziția 
alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale, precum şi a modului de 
soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau erorile 
din listele electorale; modul de respectare 
a protecției datelor cu caracter personal; 
 verificarea modului de respectare a 

protecției datelor cu caracter personal 
cuprinse în listele electorale; 
 acordarea de îndrumare privind 

modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente; 
  verificarea logisticii electorale 

utilizate la consultările electorale 
anterioare și realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
 obținerea de informații privind 

integritatea și modul de confecționare a 
materialelor de logistică electorală; 
  obținerea de informații cu privire la 

principalele probleme întâmpinate în 
organizarea și desfășurarea consultărilor 
electorale anterioare; 
 obținerea de informații privind 

modul de eliberare a cărților de alegător. 

prin care alegătorii să 
fie informaţi cu privire 
la modul de consultare 
a listelor electorale. 

2. 

Vrancea 

S.P.C.L.E.P. Focşani 
 

Data controlului: 
programat 
02.04.2013 

 
Efectuat 

 informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
permanente; 
 verificarea efectuării de comunicări 

către primari privind persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani, care şi-au 
schimbat domiciliul sau care au decedat;  

Nu se comunică către primar 
situația persoanelor care și-au 
schimbat domiciliul și care au 
împlinit vârsta de 18 ani. 
Din aprilie 2012 nu se mai 
eliberează cărţi de alegător 
pentru cetăţenii care îşi 

Depunerea diligenţelor 
necesare pentru 
intrarea în legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
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10.04.2013 
 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

23.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate 

 

 evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele electorale; 
 obţinerea de informaţii în legătură cu 

întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător 
în concordanţă cu listele electorale 
permanente; 
 informare privind problemele de natură 

tehnică  şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

preschimbă actele de 
identitate. 
 

identitate. 

3. 

Buzău 

Primăria municipiului 
Râmnicu Sărat 

 
Data controlului: 

programat 
02.04.2013 

 
Efectuat 

23.04.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

25.03.2010 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Semnarea listei 
electorale permanente și 

Conform obiectivelor de la pct. 1 În lista electorală permanentă 
sunt înscrişi 23 de alegători 
fără menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate 
şi 2 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu. 
Nu au fost preluate de la 
Biroul pentru Imigrări Buzău 
listele electorale 
complementare actualizate la 
data de 1 martie a.c., conform 
disp. art. 221 din Legea nr. 
67/2004 republicată. 
Lista electorală complementară 
actualizată pentru alegerile 
locale din iunie 2012 nu este 

1.Semnarea listei 
electorale 
complementare de 
către primar conform 
disp. art. 221 alin. (3) 
din Legea nr. 67/2004 
republicată. 
2. Actualizarea listei 
electorale 
complementare de 
către primar împreună 
cu Biroul pentru 
Imigrări Buzău, anual, 
până la data de 1 
martie a anului curent, 
în conformitate cu 
disp. art. 221 alin. (4) 
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a copiilor păstrate la 
sediul Primăriei de către 
persoanele abilitate. 
2. Efectuarea 
permanentă de operări 
în lista electorală 
permanentă, de către 
persoanele abilitate, în 
baza comunicărilor 
primite. 
3. Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
listei electorale 
permanente existent la 
Primărie. 
4. Organizarea secțiilor 
de votare cu respectarea 
prevederilor legale  
privind numărul de 
locuitori pentru care se 
organizează o secție de 
votare. 

semnată de primar. din Legea nr. 67/2004 
republicată. 
3.Actualizarea listei 
electorale permanente 
de către primar 
împreună cu SPCLEP 
Rm. Sărat, în 
conformitate cu disp. 
art. 73 coroborat cu 
art. 26 din Legea nr. 
35/2008. 
4.Efectuarea la termen 
a comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în 
exemplarul listei 
electorale permanente, 
în temeiul disp. art. 26 
raportat la disp. art. 50 
alin. (1) lit. (a2) din 
Legea nr. 35/2008. 
 

4. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. 
 Râmnicu Sărat 

 
Data controlului: 

programat 
02.04.2013 

 
 Efectuat 

23.04.2013 
  

Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu se efectuează comunicări 
privind persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani sau 
care şi-au stabilit domiciliul pe 
raza altor localităţi. 
Există 121 cărţi de alegător 
neînmânate către cetăţenii cu 
drept de vot cu domiciliul în 
localităţile arondate 
serviciului. 

1 Efectuarea la termen 
a comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în 
exemplarul listei 
electorale permanente, 
în temeiul disp. art. 26 
raportat la disp. art. 50 
alin. (1) lit. (a2) din 
Legea nr. 35/2008. 
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Data ultimului control 
efectuat: 

25.03.2010 
 

RECOMANDĂRI 
DISPUSE: 
Efectuarea demersurilor 
necesare pentru intrarea 
în legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
seria și numărul actului 
de identitate. 
 

Din anul 2012 nu se mai 
eliberează cărţi de alegător 
pentru cetăţenii care îşi 
preschimbă actele de 
identitate. 

 

5. 

Tulcea 

Primăria municipiului 
Tulcea  

 
Data controlului: 

programat 
04.04.2013 

 
Efectuat 

25.04.2013 
 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1 Actualizarea listelor 
electorale permanente, 
conform dispoziţiilor 
legale 

Conform obiectivelor de la pct. 1 În lista electorală permanentă 
sunt înscrişi 52 de alegători 
fără menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate 
şi 256 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu. 
Un număr de 383 persoane 
decedate, 4 persoane care şi-au 
schimbat domiciliul şi 1 
persoană condamnată prin 
hotărâre judecătorească 
definitivă cu pedeapsa 
interzicerii dreptului de a alege 
şi de a fi ales nu au fost radiate 
din listele electorale 
permanente. 
Între perioadele electorale nu 
se actualizează lista electorală 
permanentă prin adăugarea 

1.Efectuarea la termen 
a comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în lista 
electorală permanentă; 
2. Comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
existent la primărie.  
Recomandari: 
1.Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
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2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate  

persoanelor care au împlinit 18 
ani și radierea persoanelor care 
și/au schimbat domiciliul. 
 
 
 

identitate și fără 
mențiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 
 

6. 

Tulcea  

S.P.C.L.E.P. Tulcea 
 

Data controlului: 
programat 
04.04.2013 

 
Efectuat 

25.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate  

 
 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Există 166 cărţi de alegător 
neînmânate către cetăţenii cu 
drept de vot cu domiciliul în 
localităţile arondate 
serviciului. 
Din martie 2012 nu se mai 
eliberează cărţi de alegător 
pentru cetăţenii care îşi 
preschimbă actele de 
identitate. 

Recomandari: 
1.Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate și fără 
mențiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 
 

7. Tulcea Primăria orașului 
Isaccea 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 

Reprogramare control. 
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Data controlului: 

04.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

21.08.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente 
de către persoana 
autorizată, în temeiul 
prevederilor art. 73 alin. 
(2) coroborat cu art. 26 
alin. (1) – (4) din Legea 
nr. 35/2008. 
2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
existent la primărie. 
 

 

- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

8. 

Tulcea 

S.P.C.L.E.P. Isaccea 
 

Data controlului: 
04.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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21.08.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

9. 

Constanța 

Primăria orașului  
Hârșova 

 
Data controlului: 

09.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.07.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Păstrarea listei 
electorale permanente în 
registre spciale cu file 
detașabile 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

10. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Hârșova 
 

Data controlului: 
09.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
22.07.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

11. 

Brăila 

Primăria orașului  
Însurăței 

 
Data controlului: 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 

Reprogramare control. 
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09.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

13.11.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Efectuarea 
permanentă de operări 
în listele electorale 
permanente de către 
persoana autorizată. 

 
 

nivelul Filialei 

12 

Brăila 

S.P.C.L.E.P. Însurăței 
 

Data controlului: 
09.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
13.11.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

13. 

Galați 

Primăria orașului  
Târgu Bujor 

 
Data controlului: 

10.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

17.10.2012 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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MĂSURI DISPUSE: 

1. Actualizarea 
listelor electorale 
permanente de către 
persoanele autorizate, 
în baza comunicărilor 
primite. 

2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
existent la primărie. 

14. 

Galați 

S.P.C.L.E.P.  
Târgu Bujor 

 
Data controlului: 

10.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

17.10.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate. 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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15. 

Buzău 

Primăria orașului  
Nehoiu 

 
Data controlului: 

11.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

16. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. Nehoiu 
 

Data controlului: 
11.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

17. 

Buzău 

Primăria  
orașului Pătârlagele 

 
Data controlului: 

11.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

11.03.2009 
 

MĂSURI DISPUSE: 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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1.Efectuarea 
permanentă de operări 
în listele electorale 
permanente de către 
persoana autorizată. 
2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
existent la primărie. 

18. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. 
Pătârlagele 

 
Data controlului: 

11.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

11.03.2009 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

19. 

Constanța 

Primăria orașului  
Băneasa 

 
Data controlului: 

16.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

09.11.2009 
 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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MĂSURI DISPUSE: 
1.Efectuarea 
permanentă de operări 
în listele electorale 
permanente de către 
persoana autorizată. 
2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
existent la primărie. 

 
20. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Băneasa 
 

Data controlului: 
16.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
09.11.2009 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

21. 

Constanța 

Primăria  
orașului Cernavodă 

 
Data controlului: 

16.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

20.08.2008 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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MĂSURI DISPUSE: 

1. Respectarea art. 
18 din Legea nr. 
35/2008 privind 
organizarea secțiilor de 
votare. 

22. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Cernavodă 
 

Data controlului: 
16.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
20.08.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

23 

Constanța 

Primăria municipiului 
Constanța 

 
Data controlului: 

programat 
17.04.2013 

 
Efectuat  

24.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

29.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Actualizarea 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu au fost prezentate pentru 
verificare listele electorale 
permanente şi complementare 
întrucât persoana desemnată 
pentru păstrarea şi actualizarea 
lor efectuează concediul legal 
de odihnă. 
Nu se comunică către 
judecătoria competentă 
teritorial modificările operate 
în listele electorale 
permanente. 

1. Actualizarea 
listelor electorale 
permanente, în baza 
comunicărilor primite  
în conformitate cu 
dispoziţiile art. 73 
coroborat cu art. 26 
din Legea nr. 
35/2008. 
2.Comunicarea către 
judecătoria 
competentă teritorial 
a modificărilor 
operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
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listelor electorale 
permanente în 
conformitate cu 
dispoziţiile legale. 
2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a 
modificărilor operate în 
exemplarul original al 
listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 
3. Asigurarea logisticii 
electorale necesare 
pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a 
alegerilor locale. 

 

existent la primărie, 
în temeiul disp. Art. 
26 alin. (a4) din Legea 
nr. 35/2008. 
 

 

24. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Constanța 
 

Data controlului: 
programat 
17.04.2013 

 
Efectuat 

 24.04.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

29.05.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Depunerea 
diligenţelor necesare 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu se fac comunicări către 
primar privind persoanele care 
au împlinit 18 ani sau care şi-
au schimbat domiciliul.  
Există 521 cărţi de alegător 
rămase nedistribuite. 
Nu se mai eliberează cărţi de 
alegător, pentru cetăţenii care 
îşi preschimbă actele de 
identitate, din aprilie 2012. În 
evidenţa serviciului există 
8.350 cetăţeni cu acte de 
identitate expirate. 
 

1. Actualizarea listelor 
electorale permanente, 
în baza comunicărilor 
primite  în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 73 
coroborat cu art. 26 
din Legea nr. 35/2008. 
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pentru intrarea în 
legalitate a persoanelor 
înscrise în listele 
electorale permanente 
fără seria şi numărul 
actului de identitate. 

25. 

Constanța 

Primăria  
comunei Cumpăna 

 
Data controlului: 

17.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

22.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

26. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Cumpăna 
Data controlului: 

17.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

27. 

Constanța 

Primăria municipiului 
Medgidia 

 
Data controlului: 

18.04.2013 
  

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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Data ultimului control 
efectuat: 

20.08.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Păstrarea listelor 
electorale permanente și 
complementare în 
registre speciale cu file 
detașabile. 

28. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Medgidia 
 

Data controlului: 
18.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
20.08.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

29. 

Constanța 

Primăria comunei  
Castelu 

 
Data controlului: 

18.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

05.06.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1. Semnarea listei 
electorale permanente 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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de către primar. 
2. Respectarea 
disp. art. 18 din Legea 
nr. 67/2004 

30. 

Constanța 

S.P.C.L.E.P. Castelu 
 

Data controlului: 
18.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
05.06.2008 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

31. 

Buzău 

Primăria comunei  
Săhăteni 

 
Data controlului: 

23.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

30.09.2010 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente 
de către persoana 
autorizată. 
2.Comunicarea către 
judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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operate în exemplarul 
original al listelor 
electorale permanente 
existent la primărie. 
3. Păstrarea listei 
electorale permanente 
în condiții 
corespunzătoare. 

32. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. Săhăteni 
 

Data controlului: 
23.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
30.09.2010 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

33. 

Buzău 

Primăria  
orașului Pogoanele 

 
Data controlului: 

23.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

02.11.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Întocmirea și 
actualizarea permanentă 
a listei electorale 
permanente în 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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conformitate cu disp. 
art. 73 și art. 26 din 
Legea nr. 35/2008 
actualizată. 

 
34. 

Buzău 

S.P.C.L.E.P. Pogoanele 
 

Data controlului: 
23.04.2013 

  
Data ultimului control 

efectuat: 
02.11.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

35. 

Vrancea 

Primăria municipiului 
Adjud 

 
Data controlului: 

25.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

28.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 

36. 

Vrancea 

S.P.C.L.E.P. Adjud 
Data controlului: 

25.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

Conform obiectivelor de la pct. 2 Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 
- programarea şi desfăşurarea 
altor  activităţi specifice la 
nivelul Filialei 

Reprogramare control. 
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28.05.2008 
 

MĂSURI DISPUSE: 
 

 
 
 
În plus au fost efectuate următoarele acţiuni de îndrumare electorală şi control: 
 
 

Nr. 
Crt. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1. Brăila Instituţia Prefectului 
judeţul Brăila 

 
Data acțiunii: 
02.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind problemele de natură 
tehnică şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea și desfășurarea alegerilor pentru 
Camera Deputaților și Senat; 
- acordarea de îndrumare cu privire la 
aplicarea legislației electorale; 
- informare privind respectarea hotărîrilor și 
instrucțiunilor adoptate de Autoritatea 
Electorală Permanentă; 
- consolidarea relaţiilor de bună colaborare 
între Filiala Sud – Est a Autorităţii 
Electorale Permanente şi Instituția 
Prefectului 

Nu s-au constatat deficienţe. Nu a fost cazul. 

2. Brăila B.J.A.B.D.E.P. Brăila 
 

Data acțiunii: 
02.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 
 

- informare şi îndrumare electorală privind 
modalitatea de întocmire şi de punere la 
dispoziţia primarilor a listelor electorale 
permanente, în conformitate cu prevederile 
legale; 
- informare privind problemele de natură 
tehnică şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Camera Deputaților și Senat din data de 

Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

09.12.2013. 
 

3. Brăila Serviciul Public 
Comunitar Judeţean de 
Evidenţă a Persoanelor 

Brăila 
 

Data acțiunii: 
02.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor electorale 
permanente; 
- verificarea efectuării de comunicări către 
primari cu privire la persoane care au 
împlinit vârsta de 18 ani, care și-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; 
- obţinerea de informaţii referitoare la 
evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor 
eliberate; 
- acordare de îndrumare pentru aplicarea 
legislaţiei electorale; 
- analiza demersurilor efectuate pentru 
punerea în legalitate a persoanelor fără acte 
de identitate. 

Nu s-au constatat deficienţe. Nu a fost cazul. 

4. Brăila Biroul Judeţean  
pentru Imigrări Brăila 

 
Data acțiunii: 
02.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

- informare şi îndrumare electorală privind 
modalitatea de întocmire şi de punere la 
dispoziţia primarilor a listelor electorale 
complementare, în conformitate cu 
prevederile legale; 
- informare privind problemele de natură 
tehnică şi organizatorică întâmpinate în 
pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale 
din data de 10.06.2012. 

Un număr de trei primării 
(Traian, Vădeni și Victoria) nu 
au ridicat listele electorale 
complementare editate în anul 
2013 

Depunerea diligențelor 
necesare pentru 
predarea către 
primăriile restante a 
listelor electorale 
complementare editate 
în anul 2013 

5. Brăila Primăria oraşului  Verificarea existenţei exemplarului În lista electorală permanentă 1.Actualizarea 
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Făurei 
 

Data controlului: 
02.04.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
18.09.2012 

 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente 
de către persoana 
autorizată, în temeiul 
prevederilor art. 73 
alin. (2) coroborat cu 
art. 26 din Legea nr. 
35/2008. 
2.Comunicarea către 
judecătoria 
competentă teritorial a 
modificărilor operate 
în exemplarul original 
al listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 

 

original al listelor electorale; 
 Verificarea modului de păstrare a 

registrelor cuprinzând listele electorale; 
 Verificarea modului de întocmire a 

listelor electorale permanente, a listei 
electorale complementare şi a listei 
electorale speciale; 

 Verificarea semnării listei electorale 
permanente, a listei electorale 
complementare şi a listei electorale 
speciale 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 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, precum 
şi a modului de soluţionare a 
întâmpinărilor privind omisiunile, 
înscrierile greşite sau erorile din listele 
electorale; modul de respectare a 
protecţiei datelor cu caracter personal; 

 Verificarea modului de respectare a 
protecţiei datelor cu caracter personal 
cuprinse în listele electorale; 

 Verificarea logisticii electorale utilizate 
la consultările electorale anterioare şi 

sunt înscrişi 5 alegători fără 
menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate 
şi 2 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu. 
 

permanentă a listelor 
electorale, de către 
persoana autorizată, în 
baza comunicărilor 
primite, în 
conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 
35/2008 şi ale Legii 
nr. 67/2004 
republicată. 
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate sau fără 
menţiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 
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realizarea din timp a dotărilor specifice 
secţiilor de votare; 

 Obţinerea de informaţii privind 
integritatea şi modul de confecţionare a 
materialelor de logistică electorală; 

 Obţinerea de informaţii cu privire la 
principalele probleme întâmpinate în 
organizarea şi desfăşurarea consultărilor 
electorale anterioare. 

6. Brăila S.P.C.L.E.P. Făurei 
 

Data controlului: 
02.04.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
18.09.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

 Verificarea efectuării de comunicări 
către primari privind persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani, care şi-au 
schimbat domiciliul sau care au decedat; 

 Evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele electorale; 

 Obţinerea de informaţii în legătură cu 
întocmirea şi eliberarea cărţilor de 
alegător în concordanţă cu listele 
electorale permanente; 

SPCLEP Făurei nu efectuează 
comunicări către primarii 
localităţilor arondate privind 
persoanele care au împlinit 
vârsta de 18 ani. 
Există 266 cărţi de alegător 
rămase nedistribuite. 
Nu se mai emit cărţi de 
alegător, pentru cetăţenii care 
îşi preschimbă actele de 
identitate, din martie 2012.  

Depunerea diligenţelor 
necesare pentru 
intrarea în legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate sau fără 
menţiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 
 

7. Brăila Primăria oraşului 
Ianca 

 
Data controlului: 

03.04.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

14.08.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 

 Conform obiectivelor de la pct. 5 În lista electorală permanentă 
sunt înscrişi 2 alegători fără 
menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate 
şi 1204 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu. 
 

1. Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, efectuarea 
la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege și 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 raportat la 
disp. art. 50 lit. (a2) și 
art. 51 din Legea nr. 
35/2008 actualizată 
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electorale permanente 
de către primar 
împreună cu SPCLEP 
Ianca. 
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate. 

2. Păstrarea listei 
electorale 
complementare în 
registru special cu file 
detașabile, în 
conformitate cu disp. 
art.  221 alin. (3) teza 
finală din Legea nr. 
67/2004 actualizată. 
3. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate sau fără 
menţiuni complete 
privind adresa de 
domiciliu. 

8. Brăila S.P.C.L.E.P. Ianca 
 

Data controlului: 
03.04.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
14.08.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Depunerea diligenţelor 
necesare pentru 
intrarea în legalitate a 

 Conform obiectivelor de la pct. 6 Nu se efectuează comunicări 
către primarii localităţilor 
arondate privind persoanele 
care împlinesc 18 ani. 
Există 53 cărţi de alegător 
rămase nedistribuite. 
Nu se mai emit cărţi de 
alegător, pentru cetăţenii care 
îşi preschimbă actele de 
identitate, din mai 2012. 

Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, efectuarea 
la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege și 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 raportat la 
disp. art. 50 lit. (a2) și 
art. 51 din Legea nr. 
35/2008 actualizată 
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persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate. 

 

9. Galați Instituţia Prefectului 
judeţul Galați 

 
Data acțiunii: 
04.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

10. Galați B.J.A.B.D.E.P. Galați 
 

Data acțiunii: 
04.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

11. Galați Direcția Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor 

Galați 
 

Data acțiunii: 
04.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

12. Galați Serviciul Judeţean  
pentru Imigrări Galați 

 
Data acțiunii: 
02.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul 

 Conform obiectivelor de la pct. 4 Un număr de zece primării 
(Barcea, Bălăbănești, 
Brăhășești, Buciumeni, 
Drăgușeni, Ghidijeni, 
Negrilești, Peche, Târgu Bujor 
și Valea Mărului) nu au ridicat 
listele electorale 
complementare editate în anul 
2013 

Depunerea diligențelor 
necesare pentru 
predarea către 
primăriile restante a 
listelor electorale 
complementare editate 
în anul 2013 

13. Galaţi Primăria municipiului 
Tecuci 

 
Data controlului: 

04.04.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

19.07.2012 
 
 

RECOMANDĂRI 
DISPUSE: 

1. Actualizarea 
listei electorale 
permanente conform 
dispozițiilor legale. 
2. Modificările 
operate în exemplarul 

 Conform obiectivelor de la pct. 5 În lista electorală permanentă 
sunt înscrişi 57 alegători fără 
menţiuni privind seriile şi 
numerele actelor de identitate. 
Actualizarea listei electorale 
permanente s-a efectuat numai 
în perioada electorală.  
 
 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, efectuarea 
la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în 
exemplarul listei 
elctorale permanente 
existent la primărie, în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 26, art. 
73 raportat la disp. art. 
50 alin. (1) lit. (a2) şi 
(a3) din Legea nr. 
35/2008. 
2. Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
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listei electorale 
permanente, după 
predarea copiilor lep 
către birourile 
electorale ale secțiilor 
de votare (BESV) se 
vor transmite către 
BESV și judecătorie 
în termen de 24 de 
ore. 

legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
identitate. 
 

14. Galaţi S.P.C.L.E.P. Tecuci 
 

Data controlului: 
04.04.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
19.07.2012 

 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Depunerea 
diligențelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
acte de identitate 

 Conform obiectivelor de la pct. 6 Nu se efectuează comunicări 
către primarii localităților 
arondate privind persoanele 
care au împlinit varsta de 18 
ani.  
Nu se mai eliberează cărţi de 
alegător pentru cetăţenii care 
îşi preschimbă actele de 
identitate, din anul 2012.  

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, efectuarea 
la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în 
exemplarul listei 
elctorale permanente 
existent la primărie, în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 26, art. 
73 raportat la disp. art. 
50 alin. (1) lit. (a2) şi 
(a3) din Legea nr. 
35/2008. 
2.Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale 
permanente fără seria 
şi numărul actului de 
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identitate. 
15. Vrancea Instituţia Prefectului 

judeţul Vrancea 
 

Data acțiunii: 
10.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
16.10.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

16. Vrancea B.J.A.B.D.E.P. 
Vrancea 

 
Data acțiunii: 
10.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
16.10.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

17. Vrancea Serviciul Public 
Comunitar Județean de 
Evidenţă a Persoanelor 

Vrancea 
 

Data acțiunii: 
10.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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efectuate: 
16.10.2012 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 
18. Vrancea Serviciul Judeţean  

pentru Imigrări 
Vrancea 

 
Data acțiunii: 
10.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul 

 Conform obiectivelor de la pct. 4 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

19. Vrancea Primăria oraşului 
Mărăşeşti 

 
Data controlului: 

16.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

28.08.2012 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente 
de către persoana 
autorizată, în temeiul 

 Conform obiectivelor de la pct. 5 În listele electorale permanente 
sunt înscrişi 7 alegători fără 
menţiuni privind seria şi 
numărul actului de identitate şi 
1272 alegători fără menţiuni 
complete privind adresa de 
domiciliu.  
Din listele electorale 
permanente nu sunt radiate 37 
persoane decedate. 
 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale permanente, 
efectuarea la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în listele 
electorale permanente, 
în conformitate cu 
disp. art. 26 şi art. 73 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008. 
2. Comunicarea către 
judecătorie a 
modificărilor operate 
în exemplarul listei 
electorale permanente 
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prevederilor art. 73 
alin. (2) coroborat cu 
art. 26 din Legea nr. 
35/2008. 
2.Comunicarea către 
judecătoria 
competentă teritorial a 
modificărilor operate 
în exemplarul original 
al listelor electorale 
permanente existent la 
primărie. 
 

existent la primărie, în 
conformitate cu disp. 
art. 26 alin. (9) 
raportat la disp. art. 50 
alin. (1) lit. a4) din 
Legea nr. 35/2008. 
 

20. Vrancea S.P.C.L.E.P. 
Mărăşeşti 

 
Data controlului: 

16.04.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

28.08.2012 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Depunerea 
diligenţelor necesare 
pentru intrarea în 
legalitate a 
persoanelor înscrise în 
listele electorale fără 
serie şi număr act de 
identitate. 

Conform obiectivelor de la pct. 6 Situaţia persoanelor decedate a 
fost comunicată prin adresa nr. 
388/05.04.2013 numai cu 
privire la decesele înregistrate 
în luna martie 2013. 
Cărţi de alegător nu se mai 
tipăresc din aprilie 2012. 

1.Actualizarea 
permanentă a listelor 
electorale, efectuarea 
la termen a 
comunicărilor 
prevăzute de lege şi 
operarea lor în 
exemplarul listei 
elctorale permanente 
existent la primărie, în 
conformitate cu 
dispoziţiile art. 26, art. 
73 raportat la disp. art. 
50 alin. (1) lit. (a2) din 
Legea nr. 35/2008. 
 

21. Buzău Instituţia Prefectului 
judeţul Buzău 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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Data acțiunii: 
23.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

22. Buzău B.J.A.B.D.E.P. Buzău 
 

Data acțiunii: 
23.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

23. Buzău Direcția Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor 

Buzău 
 

Data acțiunii: 
23.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

24. Buzău Biroul Judeţean  
pentru Imigrări Buzău 

 

 Conform obiectivelor de la pct. 4 Listele electorale 
complementare editate în anul 
2013 nu au fost predate către 

Depunerea diligențelor 
necesare pentru 
predarea către 
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Data acțiunii: 
23.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul 

toate primăriile în a căror 
unități administrativ-teritoriale 
își au reședința alegători 
comunitari 

primăriile restante a 
listelor electorale 
complementare editate 
în anul 2013 

25. Constanța Instituţia Prefectului 
judeţul Constanța 

 
Data acțiunii: 
24.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

26. Constanța B.J.A.B.D.E.P. 
Constanța 

 
Data acțiunii: 
24.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

27. Constanța Direcția Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor 

Constanța 
 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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Data acțiunii: 
24.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

28. Constanța Serviciul Judeţean  
pentru Imigrări 

Constanța 
 

Data acțiunii: 
24.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul 

 Conform obiectivelor de la pct. 4 Listele electorale 
complementare aferente anului 
2013 nu au fost editate 
 

Depunerea diligențelor 
necesare pentru 
editarea și predarea 
către primării listelor 
electorale 
complementare 
aferente anului 2013 

29. Tulcea Instituţia Prefectului 
judeţul Tulcea 

 
Data acțiunii: 
25.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 1 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

30. Tulcea B.J.A.B.D.E.P. Tulcea 
 

Data acțiunii: 

 Conform obiectivelor de la pct. 2 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 
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25.04.2013 
 

Data ultimei acțiuni 
efectuate: 

 
MĂSURI DISPUSE: 

Nu a fost cazul. 
31. Tulcea Direcția Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor 
Tulcea 

 
Data acțiunii: 
25.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul. 

 Conform obiectivelor de la pct. 3 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

32. Tulcea Serviciul Judeţean  
pentru Imigrări Tulcea 

 
Data acțiunii: 
25.04.2013 

 
Data ultimei acțiuni 

efectuate: 
 

MĂSURI DISPUSE: 
Nu a fost cazul 

 Conform obiectivelor de la pct. 4 Nu s-au constatat deficienţe Nu a fost cazul. 

 


