Filiala Sud - Est
Judeţul
1.

Instituţia
Primăria oraşului
Babadag
Data controlului:
09.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
04.11.2008

Tulcea

MĂSURI DISPUSE:
1
Desemnarea
persoanei autorizate să
efectueze operaţiuni în
listele
electorale
permanente.
2. Efectuarea de operări
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.

Obiective

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
listele
electorale
modificare
în
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
obligației de a pune la dispoziția
alegătorilor spre consultare a listelor
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Constatări
Nu se fac operaţiuni de
actualizare a listei electorale
permanente. Un număr de 35
persoane decedate nu au fost
radiate din listele electorale
permanente.
Nu se păstrează în condiţii
corespunzătoare
listele
electorale permanente.
Nu se păstrează listele
electorale complementare.
Lista electorală permanentă nu
poartă semnătura şi ştampila
primarului.
Un exemplar original al listei
electorale permanente nu a fost
transmis
la
judecătoria
competentă.
În lista electorală permanentă
sunt înscrişi 25 de alegători
fără menţiuni privind seriile şi
numerele actelor de identitate.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.
Logistica
electorală
este
păstrată
într-o
locaţie
necorespunzătoare.

Măsuri dispuse
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.
3.Păstrarea registrelor
cu listele electorale
permanente şi listele
electorale
complementare
în
condiţii
corespunzătoare.
4.
Semnarea
şi
ştampilarea
listei
electorale permanente
de către primar.
5. Transmiterea celui
de-al doilea exemplar
original
al
listei
electorale permanente
la
Judecătoria
competentă.
6. Păstrarea logisticii
electorale în condiţii
corespunzătoare.
Recomandări:
1. Afişarea, în mod
permanent, unui anunţ

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.

la avizierul Primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale.
2. Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.
Sancțiuni aplicate:
Persoana
autorizată
prin
dispoziţia
primarului
a
fost
sancţionată cu amendă
în sumă de 1000 lei
pentru că nu a operat
în listele electorale şi
nu a radiat persoanele
decedate.

2.

Tulcea

S.P.C.L.E.P. Babadag

informare privind sprijinul acordat Din martie 2012 nu se mai
primarilor
în
actualizarea
listelor editează cărţi de alegător.
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Data controlului:
09.05.2013

3.

Constanţa

permanente;
verificarea efectuării de comunicări
către primari privind persoanele care au
împlinit vârsta de 18 ani, care şi-au
Data ultimului control
schimbat domiciliul sau care au decedat;
efectuat:
evidenţa
comunicărilor
privind
04.11.2008
persoanele cuprinse în listele electorale;
obţinerea de informaţii în legătură cu
MĂSURI DISPUSE:
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.
Primăria comunei
Conform obiectivelor de la pct. 1
Listele electorale permanente
Cogealac
nu sunt păstrate în condiţii
corespunzătoare.
Data controlului:
Listele electorale permanente
09.05.2013
nu sunt actualizate. Un număr
de 29 persoane decedate nu au
Data ultimului control
fost
radiate
din
listele
efectuat:
electorale permanente.
Nu au fost preluate de la
Serviciul
pentru
Imigrări
MĂSURI DISPUSE:
Constanţa listele electorale
complementare actualizate la
data de 1 martie a.c., conform
disp. art. 221 din Legea nr.
67/2004 republicată.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale.
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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.
3.Păstrarea registrelor
cu listele electorale
permanente în condiţii
corespunzătoare.
Recomandari:
1.
Exemplarele
anterioare ale listelor
electorale
să
fie
predate spre topire
către
operatorii
economici specializaţi,

în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
2. Afişare unui anunţ
la avizierul Primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale.
3. Emiterea de către
primar a dispoziţiei
privind
desemnarea
unei persoane pentru
păstrarea şi operarea
modificărilor în listele
electorale permanente.
Sancțiuni aplicate:
Primarul comunei a
fost sanctionat cu
amendă în sumă de
1000 lei pentru că nu a
operat
în
listele
electorale permanente
comunicările
prevăzute de lege.
4.

SPCLEP Cogealac

Conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:
09.05.2013
Constanţa
Data ultimului control
efectuat:
-
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Din martie 2012 nu se mai
editează cărţi de alegător.

MĂSURI DISPUSE:
Primăria oraşului
Hârşova

5.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
14.05.2013

Data ultimului control
efectuat:
22.07.2008

Constanţa

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

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18
ani și radierea persoanelor care
și/au schimbat domiciliul.
Modificările
operate
în
exemplarul listei electorale
permanente
existent
la
Primărie nu au fost comunicate
către judecătoria competentă.
Nu au fost preluate de la
Serviciul
pentru
Imigrări
Constanţa listele electorale
complementare actualizate la
data de 1 martie a.c., conform
disp. art. 221 din Legea nr.
67/2004 republicată.

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
identitate
și
fără
mențiuni
complete
privind adresa de
domiciliu.
Sancțiuni aplicate:
Secretarul oraşului a
fost sancţionat cu
amendă în sumă de
1000
lei
pentru
necomunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în listele electorale
permanente.
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SPCLEP Hârşova

6.

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.

Conform obiectivelor de la pct. 1

În lista electorală permanentă
sunt înscrişi 774 alegători în
ordine alfabetică, fără menţiuni
complete privind adresa de
domiciliu.
Nu
se
comunică
către
Judecătorie
modificările
operate ca urmare a radierii
persoanelor
care
şi-au
schimbat domiciliul şi a
adăugării persoanelor care au
împlinit vârsta de 18 ani.

1.
Actualizarea
listei
electorale
permanentre de către
primar împreună cu
S.P.C.L.E.P.,
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
păstrat la primărie.
Recomandări:
Punerea
listelor
electorale permanente

Data controlului:
14.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
22.07.2008
Constanţa

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

7.
Primăria orașului
Insurăţei
Data controlului:
14.05.2013

Brăila

Data ultimului control
efectuat:
13.11.2008
MĂSURI DISPUSE:
1.Efectuarea de operări
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la Primărie.
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SPCLEP Insurăţei

8.

Conform obiectivelor de la pct. 2

Nu efectuează comunicări
către primarii localităţilor
arondate privind persoanele
care au împlinit vârsta de 18
ani.
În cazul cetăţenilor care îşi
preschimbă actele de identitate
nu se mai eliberează cărţi de
alegător din luna aprilie 2012.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Un număr de 3 alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiunea
seriei şi numărului actului de
identitate;
Listele electorale permanente
editate anterior alegerilor
pentru Preşedintele României
din anul 2009 nu au fost
predate spre topire, conform
disp. art. 70 alin. (5) din Legea
nr. 370/2004 actualizată.

Data controlului:
14.05.2013
Brăila

Data ultimului control
efectuat:
13.11.2008
MĂSURI DISPUSE:
Primăria orașului
Nehoiu

9.

Data controlului:
15.05.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
30.10.2009
MĂSURI DISPUSE:
1.
Comunicarea
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la
dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare
prin
afişarea unui anunţ la
sediul Primăriei prin
care să se aducă la
cunoştinţă
publică
locul şi intervalul orar
în
care
listele
electorale permanente
pot fi consultate, cu
respectarea
disopziţiilor Legii nr.
677/2001.
Efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în lista
electorală permanentă.

1.Preluarea
listelor
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări
al judeţului Buzău,
semnarea acestora de
către
primar
şi
păstrarea
lor
în
condiţii
corespunzătoare,
în
registre
cu
file
detaşabile.

către judecătorie a
modificărilor operate în
listele
electorale
permanente existente la
primărie.
2.
Respectarea
Deciziei
BEC
nr.
49/2009.

Nu au fost preluate de la
Biroul pentru Imigrări al
judeţului
Buzău
listele
electorale
complementare
actualizate la data de 1 martie
2013.
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2.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea
lor
în
exemplarul
listei
electorale permanente.
3. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.
Recomandări:
1.Punerea la dispoziţia
alegătorilor a listelor
electorale permanente
în vederea verificării
înscrierii acestora în
listele electorale.
2.Predarea
listelor
electorale permanente
editate
anterior
organizării alegerilor
prezidenţiale din anul
2009 spre topire către
agenţii
economici
specializaţi, conform
prevederilor art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.Efectuarea
demersurilor necesare
pentru intrarea în
legalitate a celor 3
alegători înscrişi în
listele electorale fără
acte de identitate.

10.

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

Conform obiectivelor de la pct. 2

Există 5 cărţi de alegător
neînmânate către cetăţenii cu
domiciliul în oraşul Nehoiu.
Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din martie 2012.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Un alegător este înscris în lista
electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Un număr de 3.900 alegători
sunt înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiuni
complete privind adresa de
domiciliu.
Nu a fost prezentată dovada
comunicării către judecătorie a
modificărilor
operate,
în
perioada
10.12.2012
–
14.04.2013, în exemplarul
listei electorale permanente
păstrat la primărie.

Conform obiectivelor de la pct. 2

Nu se comunică către primarii
localităţilor arondate situaţia
persoanelor care au împlinit 18
ani şi a celor care şi-au

Data controlului:
15.05.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
30.10.2009
MĂSURI DISPUSE:
Primăria orașului
Pătârlagele

11.

Data controlului:
15.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
11.03.2009
Buzău

12
Buzău

MĂSURI DISPUSE:
1.Efectuarea
permanentă de operări
în listele electorale
permanente de către
persoana autorizată.
2. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate în
exemplarul
listei
electorale permanente
păstrat la primărie.
S.P.C.L.E.P.
Pătârlagele
Data controlului:
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1.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale, efectuarea
la
termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în listele
electorale permanente
şi complementare.
2. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie, în
temeiul disp. art. 26
alin. (9) raportat la
disp. art. 50 lit. (a4 )
din Legea nr. 35/2008
actualizată.

15.05.2013

schimbat domiciliul.
Există 1 carte de alegător
rămasă nedistribuită.
Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din luna martie 2012.

Data ultimului control
efectuat:
11.03.2009
MĂSURI DISPUSE:
13.

Primăria comunei
Săhăteni

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
16.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
30.09.2010

Buzău

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.
3. Păstrarea listelor
electorale permanente
în
condiţii
corespunzătoare.
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Un număr de 10 alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiunea
seriei şi numărului actului de
identitate;
Nu se efectuează actualizarea
listelor electorale permanente.
31 persoane decedate nu au
fost radiate din lista electorală
permanentă editată cu ocazia
alegerilor
pentru
Camera
Deputaţilor şi Senat din anul
2012.
Nu este desemnată o persoană
autorizată să efectueze operări
în
listele
electorale
permanente.
Modificările operate în listele
electorale permanente
nu au fost comunicate către
judecătorie.
Nu au fost preluate de la
Biroul pentru Imigrări al
judeţul Buzău listele electorale
complementare editate în anul
2013.
Listele electorale permanente
editate anterior alegerilor
parlamentare din anul 2009 nu

1.Păstrarea
listelor
electorale permanente
în
condiţii
corespunzătoare.
2.Preluarea
listelor
electorale
complementare de la
Biroul pentru Imigrări
al judeţului Buzău şi
lor
în
păstrarea
condiţii
corespunzătoare.
3.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea
lor
în
exemplarul
listei
electorale permanente.
4.Efectuarea
de
operaţiuni în listele
electorale permanente
de către persoane
autorizate.
5.Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.

au fost predate spre topire către
agenţii economici specializaţi,
conform disp. art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004
actualizată.

14.

Buzău

S.P.C.L.E.P. Săhăteni

Conform obiectivelor de la pct. 2
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Există 229 cărţi de alegător
neînmânate, dintre care 18

Recomandări:
1.Punerea
listelor
electorale
spre
consultare la dispoziţia
alegătorilor în mod
permanent.
2.Predarea
listelor
electorale permanente
editate
anterior
organizării alegerilor
prezidenţiale din anul
2009 spre topire către
agenţii
economici
specializaţi, conform
prevederilor art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.Efectuarea
demersurilor necesare
pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor
înscrişi
în
listele
electorale fără acte de
identitate.
Sancțiuni aplicate:
Primarul
comunei
Săhăteni
a
fost
sancţionat cu amendă
în sumă de 1000 lei
pentru
neoperarea
comunicărilor
prevăzute de lege în
listele
electorale
permanente.

Data controlului:
16.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
30.09.2010
MĂSURI DISPUSE:
-

15.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Primăria orașului
Pogoanele
Data controlului:
16.05.2013

Buzău

Data ultimului control
efectuat:
02.11.2012
MĂSURI DISPUSE:
1.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale.
2.
Organizarea
secţiilor de votare cu
respectarea normei de
arondare,
conform
dispoziţiilor legale.

editate pentru cetăţenii cu
domiciul în comuna Săhăteni.
Nu se comunică către primarii
comunelor arondate situaţia
nominală a persoanelor care au
împlinit 18 ani, a celor cu
drepturile electorale interzise şi
a celor care şi-au schimbat
domiciliul.
Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din aprilie 2012.
11 alegători sunt înscrişi în
lista electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate; un număr
de 3.900 alegători sunt înscrişi
în lista electorală permanentă
fără menţiuni complete privind
adresa de domiciliu.
Modificările
operate
în
perioada
05.12.2012
–
16.05.2013 în exemplarul listei
electorale permanente păstrat
la primărie nu au fost
comunicate către judecătorie.

1.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale permanente
de
către
primar
împreună
cu
S.P.C.L.E.P.,
efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în listele
electorale permanente
şi complementare.
2. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.
Sancțiuni aplicate:
Primarul
oraşului
Pogoanele
a
fost
sancţionat cu amendă
în sumă de 1000 lei
pentru necomunicarea
către judecătorie a
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16.

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

Conform obiectivelor de la pct. 2

Nu se comunică către primarii
localităţilor arondate situaţia
nominală a persoanelor care au
împlinit 18 ani şi a celor care
şi-au schimbat domiciliul.
Există 1 carte de alegător
rămasă nedistribuită.
În cazul cetăţenilor care îşi
preschimbă actele de identitate
nu se mai eliberează cărţi de
alegător din luna aprilie 2012.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Un număr de 11 alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiunea
seriei şi numărului actului de
identitate.
Din
listele
electorale
permanente au fost radiate
eronat un număr de 7 persoane
cărora le-a fost interzis numai
dreptul de a fi ales, prin
hotărâri
judecătoreşti
definitive.
Nu se efectuează operațiuni de
actualizare a listei electorale
permanente prin adăugarea
persoanelor care împlinesc
vârsta de 18 ani şi a celor care
şi-au stabilit domiciliul pe raza
oraşului Panciu.
Listele electorale permanente
editate anterior alegerilor

Data controlului:
16.05.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
02.11.2012
MĂSURI DISPUSE:
Primăria
orașului Panciu

17.

Data controlului:
21.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
18.10.2012
Vrancea

MĂSURI DISPUSE:
1.Efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în lista
electorală permanentă.
2.Comunicarea
către
judecătoria competentă
teritorial a modificărilor
operate în exemplarul
original
al
listelor

13

modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la Primărie.
Efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în listele
electorale permanente.

1.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea acestora, la
timp,
în
lista
electorală permanentă.
2. Comunicarea către
Judecătoria Panciu a
modificărilor operate
în exemplarul original
al listei electorale
permanente existent la
primărie.
3. Primarul oraşului
Panciu,
prin
persoanele desemnate
de acesta, vor îndrepta
erorile de radiere din
lista
electorală
permanentă a celor 7
persoane cărora le-a

pentru Preşedintele României
din anul 2009 nu au fost
predate spre topire, conform
disp. art. 70 alin. (5) din Legea
nr. 370/2004 actualizată.

electorale permanente
existent la primărie.

14

fost
interzis
doar
dreptul de a fi ales şi
nu dreptul de a vota,
urmând să comunice
aceste modificări către
Judecătoria Panciu.
Recomandări:
1.Efectuarea de acţiuni
de popularizare către
cetăţeni cu privire la
posibilitatea de a
verifica înscrierea în
listele
electorale
permanente.
2.Primarul împreună cu
S.P.C.L.E.P.
va
efectua
demersurile
necesare
pentru
intrarea în legalitate a
celor
11
cetăţeni
înscrişi
în
listele
electorale permanente
fără acte de identitate.
3.Predarea
listelor
electorale permanente
editate
anterior
alegerilor
prezidenţiale din anul
2009 spre topire,
conform prevederilor
art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004
actualizată.
4.
Primarul
împreună
cu
S.P.C.L.E.P. Panciu va
actualiza
listele

18.

Conform obiectivelor de la pct. 2
S.P.C.L.E.P. Panciu
Data controlului:
21.05.2013
Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
18.10.2012
MĂSURI DISPUSE:
Primăria orașului
Odobeşti

19.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
21.05.2013

Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
11.09.2012
MĂSURI DISPUSE:
1.Actualizarea
permanentă a listelor
electorale permanente.
2.
Depunerea
diligenţelor
necesare

15

Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din aprilie 2012.
Nu se fac comunicări către
primarii localităţilor arondate
cu privire la persoanele care
împlinesc 18 ani, persoanele
care îşi stabilesc domiciliul în
unităţile
administrativ
–
teritoriale aflate în competenţa
S.P.C.L.E.P. Panciu şi nici cu
privire la persoanele cărora lea fost interzis dreptul de a
alege.
Un număr de 14 alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiunea
seriei şi numărului actului de
identitate;
Un număr de 1.471 alegători
sunt înscrişi în lista electoală
permanentă
fără
adresa
completă de domiciliu (lipsă
nr. imobil).
Nu se efectuează operațiuni de
actualizare a listei electorale
permanente prin adăugarea
persoanelor care împlinesc
vârsta de 18 ani şi a celor care
şi-au schimbat domiciliul.

electorale permanente
existente la Primărie,
editate
cu
ocazia
organizării alegerilor
pentru
Camera
Deputaţilor şi Senat
din anul 2012, în mod
permanent.

1.Actualizarea
permanentă a listei
electorale permanente
de
către
primar
împreună
cu
S.P.C.L.E.P. Odobeşti,
efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea acestora, la
timp,
în
lista
electorală permanentă.
2.Comunicarea către
Judecătoria
competentă teritorial a
modificărilor operate

pentru
intrarea
în
legalitate a persoanelor
înscrise
în
listele
electorale fără serie şi
număr act de identitate.
3. Organizarea secţiilor
de votare cu respectarea
disp. art. 18 din Legea
nr. 35/2008.

Listele electorale permanente
editate anterior alegerilor
pentru Preşedintele României
din anul 2009 nu au fost
predate spre topire, conform
disp. art. 70 alin. (5) din Legea
nr. 370/2004 actualizată.
Lista electorală complementară
nu este semnată de primar şi
secretar.
Nu au mai fost recuperate de la
alegerile precedente cabinele
de vot.
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în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
3.Semnarea
listei
electorale
complementare
de
către
primar
şi
secretar.
Recomandări:
1.Punerea la dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare a listelor
electorale permanente
prin
afişarea
permanentă a unui
anunţ la avizierul
Primăriei,
cu
precizarea locului şi a
intervalului orar de
consultare,
cu
respectarea
dispoziţiilor Legii nr.
677/2001.
2.Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate a alegătorilor
înscrişi
în
listele
electorale permanente
fără serie şi număr act
de identitate sau fără
menţiuni
complete
privind adresa de
domiciliu.
3.Predarea
listelor
electorale permanente
editate
anterior

S.P.C.L.E.P. Odobeşti

20.

Conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:
21.05.2013

Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
11.09.2012
MĂSURI DISPUSE:
Depunerea diligenţelor
necesare pentru intrarea
în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele electorale fără
serie şi număr act de

17

Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din iulie 2012.
Nu se comunică către primarii
localităţilor arondate situaţia
persoanelor care împlinesc 18
ani şi a celor care şi-au
schimbat domiciliul.

alegerilor
prezidenţiale din anul
2009 spre topire,
conform prevederilor
art. 70 alin. (5) din
Legea nr. 370/2004
actualizată.
4.Realizarea din timp
a materialelor de
logistică
electorală
necesare dotării şi
amenajării secţiilor de
votare,
conform
recomandărilor
stabilite prin Hotărârea
AEP
nr.
4/2008
privind condiţiile pe
care trebuie să le
îndeplinească
localurile secţiilor de
votare.

identitate
21.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Primăria comunei
Beceni
Data controlului:
22.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
19.10.2010
Buzău

MĂSURI DISPUSE:
1.
Semnarea
listelor
electorale
permanente de către
primar şi secretar.
2.
Comunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate în
listele
electorale
permanente.

18

Un număr de 2 alegători sunt
înscrişi în lista electorală
permanentă fără menţiunea
seriei şi numărului actului de
identitate;
Nu se efectuează operaţiuni de
actualizare a listelor electorale
permanente cu persoanele
care îşi schimbă domiciliul şi
cele care împlinesc vârsta de
18 ani.
Listele electorale permanente
editate anterior alegerilor
prezidenţiale din anul 2009 nu
au fost predate spre topire către
agenţii economici specializaţi,
conform disp. art. 70 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004
actualizată.

1.Actualizarea
permanentă a listelor
electorale permanente
de către primarul
comunei împreună cu
S.P.C.L.E.P. Beceni.
2.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea
lor
în
exemplarul
listei
electorale permanente.
3.
Efectuarea
de
operaţiuni în listele
electorale permanente
de către persoane
autorizate.
4. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul original
al listei electorale
permanente existent la
primărie.
Recomandări:
1.Punerea permanentă
spre consultare
a
listelor
electorale
permanente
către
cetăţenii
comunei
Beceni
prin
informarea acestora cu
privire la posibilitatea
verificării înscrierii în
listele
electorale
permanente.

22.

S.P.C.L.E.P. Beceni

Conform obiectivelor de la pct. 2

Nu se comunică către primarii
comunelor arondate situaţia
nominală a persoanelor care au
împlinit 18 ani, a celor care şiau schimbat domiciliul şi a
schimbărilor de stare civilă.
Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din aprilie 2013.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Un număr de 28 de persoane
decedate nu au fost radiate din
lista electorală permanentă.
Modificările
operate
în
exemplarele listelor electorale,
în perioada 16.11 – 09.12.2012
nu au fost comunicate către
judecătorie.
3 alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate iar 3.262
alegători sunt înscrişi fără
menţiuni complete privind
adresa de domiciliu.

Data controlului:
22.05.2013
Buzău

Data ultimului control
efectuat:
19.10.2010
MĂSURI DISPUSE:
Primăria comunei
Dumbrăveni

23

Data controlului:
22.05.2013

Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
11.06.2008
MĂSURI DISPUSE:
1. Efectuarea
de
operări în listele
electorale
permanente de către

19

2.Predarea
listelor
electorale permanente
editate
anterior
organizării alegerilor
prezidenţiale din anul
2009 spre topire către
agenţii
economici
specializaţi, conform
prevederilor art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.

1.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale, de către
primar împreună cu
S.P.C.L.E.P.
Dumbrăveni,
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

persoana autorizată.

24.
Vrancea

S.P.C.L.E.P.
Dumbrăveni

Exemplarele anterioare
listelor electorale nu au
date spre topire conform
70 alin. (5) din Legea
370/2004.

Conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:

20

ale
fost
art.
nr.

electorale permanente
existent la primărie.
3. Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
4.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.

Sancțiuni aplicate:
Primarul
comunei
Dumbrăveni a fost
sancţionat cu amendă
în sumă de 1000 lei
pentru necomunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.
Nu se mai tipăresc cărţi de 1.
Actualizarea
alegător din semestrul II al permanentă a listelor
anului 2012.
electorale, de către
Nu se comunică către primarii primar împreună cu

22.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
11.06.2008
MĂSURI DISPUSE:
Primăria oraşului
Isaccea

25.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
23.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
21.08.2012

Tulcea

MĂSURI DISPUSE:
1.
Actualizarea
permanent a listelor
electorale permanente.
2.
Comunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.

21

localităţilor arondate situaţia
persoanelor care împlinesc 18
ani şi a celor care şi-au
schimbat domiciliul.

S.P.C.L.E.P.
Dumbrăveni
şi
efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege.

Nu se actualizează lista
electorală permanentă prin
adăugarea persoanelor care au
împlinit 18 ani.
Un alegător este înscris în lista
electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Acţiuni de popularizare a
posibilităţii consultării listelor
electorale se efectuează numai
în perioada electorală.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

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.
Recomandări:
1.
Aducerea
la
cunoştinţa publică a
cetăţenilor
a
posibilităţii acestora
de a verifica înscrierea
în listele electorale
permanente.
2.Predarea spre topire
a exemplarelor listelor
electorale permanente
editate
anterior
alegerilor
prezidenţiale din anul
2009, în conformitate
cu dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.

26.

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

Conform obiectivelor de la pct. 2

Cărţi de alegător nu se mai
tipăresc din aprilie 2012.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18
ani și a persoanelor care și-au
stabilit domiciliul pe raza
localităţii. Un număr de 11
alegători sunt înscrişi în lista
electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale,
între perioadele electorale.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

370/2004 actualizată.

Data controlului:
23.05.2013
Tulcea

Data ultimului control
efectuat:
21.08.2012
MĂSURI DISPUSE:

27.

Primăria oraşului Măcin
Data controlului:
23.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
30.08.2012

Tulcea

MĂSURI DISPUSE:
1.
Păstrarea listelor
electorale permanente
în
condiţii
corespunzătoare.
2.
Actualizarea
permanentă a listelor
electorale permanente.
3.
Comunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate în
exemplarul
listei
electorale permanente
păstrat la primărie.

22

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.
Recomandări:
1. Afişarea unui anunţ
la avizierul Primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale, pe
tot parcursul anului.
2.Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,

28.

S.P.C.L.E.P. Măcin

Conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:
23.05.2013
Tulcea

Data ultimului control
efectuat:
30.08.2012

în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.
Există 93 de cărţi de alegător Depunerea diligenţelor
rămase nedistribuite.
necesare
pentru
Nu se mai tipăresc cărţi de intrarea în legalitate a
persoanelor înscrise în
alegător din 19 martie 2012.
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.

MĂSURI DISPUSE:
Primăria comunei
Ţepu

29.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
28.05.2013
Galaţi

Data ultimului control
efectuat:
22.07.2010
MĂSURI DISPUSE:
1.
Semnarea listei

23

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18
ani și a persoanelor care și-au
schimbat domiciliul. Un număr
de 2 alegători sunt înscrişi în
lista electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii

1.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în lista
electorală permanentă;
2.
Efectuarea
de
operaţiuni în listele
electorale permanente
de către persoane
autorizate.
3. Comunicarea către
judecătorie
a

consultării listelor electorale,
între perioadele electorale.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

electorale permanente
de către primar şi
secretar.
2.
Comunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate în
exemplarul listei
electorale permanente
păstrat la primărie.

S.P.C.L.E.P. Ţepu

30.

Conform obiectivelor de la pct. 2

Data controlului:
28.05.2013
Galaţi

Data ultimului control
efectuat:
22.07.2010
MĂSURI DISPUSE:
-
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Nu se mai tipăresc cărţi de
alegător din aprilie 2012.

modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
Recomandări:
1. Punerea listelor
electorale permanente
la
dispoziţia
alegătorilor
spre
consultare
şi
efectuarea de acţiuni
de popularizare către
cetăţeni
privind
posibilitatea acestora
de a verifica înscrierea
în listele electorale.
2.Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.

Primăria comunei
Corod

31.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Data controlului:
28.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
06.04.2011
MĂSURI DISPUSE:
1.Păstrarea
listei
electorale
complementare
în
condiții orespunzătoare.

Galaţi

25

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18
ani și a persoanelor care și-au
schimbat domiciliul. Un număr
de 5 alegători sunt înscrişi în
lista electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate iar 4.575
alegători sunt înscrişi în listă
fără menţiuni complete privind
adresa de domiciliu.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale,
între perioadele electorale.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

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.
Recomandări:
1. Afişarea unui anunţ
la avizierul Primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale, pe
tot parcursul anului.
2.Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de

32.

S.P.C.L.E.P. Corod

Conform obiectivelor de la pct. 2

Cărţi de alegător nu se mai
tipăresc din martie 2012,
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă
actele
de
identitate.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18
ani și a persoanelor care și-au
schimbat domiciliul. Un număr
de 4 alegători sunt înscrişi în
lista electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

Data controlului:
28.05.2013
Galaţi

Data ultimului control
efectuat:
06.04.2011
MĂSURI DISPUSE:
Primăria
orașului Bereşti

33.

Data controlului:
29.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
27.03.2012
Galaţi

identitate sau fără
menţiuni
complete
privind adresa de
domiciliu.

MĂSURI şi
RECOMANDĂRI
DISPUSE:
1.
Inventarierea
materialelor
de
logistică electorală în
conformitate
cu
dispoziţiile legale.
2.
Predarea
spre
topire către operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
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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.
Recomandări:
1. Desfăşurarea de
acţiuni de popularizare
a
posibilităţii
alegătorilor
de
a
verifica înscrierea în
listele
electorale
permanente.
2.Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi

anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70 alin.
(5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.
Depunerea
diligenţelor
necesare
pentru
intrarea
în
legalitate a persoanelor
înscrise
în
listele
electorale permanente
fără seria şi numărul
actului de identitate.
S.P.C.L.E.P. Bereşti
Conform obiectivelor de la pct. 2

34.

Data controlului:
29.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
27.03.2012
Galaţi

35.
Galaţi

RECOMANDĂRI
DISPUSE:
Depunerea diligenţelor
necesare pentru intrarea
în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria şi
numărul actului de
identitate.
Primăria oraşului Tg.
Conform obiectivelor de la pct. 1
Bujor
Data controlului:
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a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.

Nu se comunică către primarii
localităţilor arondate situaţia
nominală a schimbărilor de
domiciliu, a persoanelor cu
drepturile electorale interzise
precum şi a celor care au
împlinit vârsta de 18 ani, în
vederea actualizării listelor
electorale permanente.

Efectuarea la termen a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în lista
electorală permanentă.

Între perioadele electorale nu
se actualizează lista electorală
permanentă prin adăugarea
persoanelor care au împlinit 18

1.Efectuarea la termen
a
comunicărilor
prevăzute de lege şi
operarea lor în lista

ani și a persoanelor care și-au
schimbat domiciliul. Un număr
de 4 alegători sunt înscrişi în
lista electorală permanentă fără
menţiunea seriei şi numărului
actului de identitate.
Modificările operate după data
de 9.12.2012 în exemplarul
listei electorale permanente
existent la Primărie nu au fost
comunicate către judecătoria
competentă.
Lista electorală complementară
nu poartă semnătura primarului
şi secretarului oraşului.
Nu se organizează acţiuni de
popularizare a posibilităţii
consultării listelor electorale.
Exemplarele anterioare ale
listelor electorale nu au fost
date spre topire conform art.
70 alin. (5) din Legea nr.
370/2004.

29.05.2013
Data ultimului control
efectuat:
17.10.2012
MĂSURI DISPUSE:
1.
Actualizarea
listelor
electorale
permanente, de către
persoana autorizată, în
baza
comunicărilor
primate
2.
Comunicarea
către judecătorie a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
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electorală permanentă;
2. Comunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
3.
Semnarea
şi
ştampilarea
listei
electorale
complementare
de
către
persoanele
abilitate.
Recomandari:
1. Afişarea, în mod
permanent, unui anunţ
la avizierul Primăriei
prin care alegătorii să
fie informaţi cu privire
la modul de consultare
a listelor electorale.
2. Predarea spre topire
către
operatorii
economici specializaţi
a
exemplarelor
anterioare ale listelor
electorale permanente,
în conformitate cu
dispoziţiile art. 70
alin. (5) din Legea nr.
370/2004 actualizată.
3.
Depunerea
diligenţelor necesare
pentru intrarea în
legalitate
a
persoanelor înscrise în
listele
electorale

permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.

36.

S.P.C.L.E.P. Tg. Bujor

Conform obiectivelor de la pct. 2

Există 79 cărţi de alegător
rămase nedistribuite.
Cărţi de alegător nu se mai
tipăresc din martie 2012,
pentru cetăţenii care îşi
preschimbă
actele
de
identitate.

Conform obiectivelor de la pct. 1

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- programarea şi desfăşurarea
altor activităţi specifice la
nivelul Filialei

Data controlului:
29.05.2013
Galaţi

Data ultimului control
efectuat:
17.10.2012
MĂSURI DISPUSE:
Primăria oraşului Adjud

37.

Data controlului:
30.05.2013
Vrancea

Sancțiuni aplicate:
Primarul oraşului Tg.
Bujor a fost sancţionat
cu amendă în sumă de
1000
lei
pentru
necomunicarea către
judecătorie
a
modificărilor operate
în exemplarul listei
electorale permanente
existent la primărie.
Depunerea diligenţelor
necesare
pentru
intrarea în legalitate a
persoanelor înscrise în
listele
electorale
permanente fără seria
şi numărul actului de
identitate.

Data ultimului control
efectuat:
28.05.2008
MĂSURI DISPUSE:
-
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38.

S.P.C.L.E.P. Adjud

Conform obiectivelor de la pct. 2

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- programarea şi desfăşurarea
altor activităţi specifice la
nivelul Filialei

Conform obiectivelor de la pct. 1

Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- programarea şi desfăşurarea
altor activităţi specifice la
nivelul Filialei

Data controlului:
30.05.2013
Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
28.05.2008
MĂSURI DISPUSE:
Primăria comunei Vidra

39.

Data controlului:
30.05.2013

Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
22.09.2009
MĂSURI DISPUSE:
1. Semnarea listei
electorale permanente
de către primar şi
secretar.
S.P.C.L.E.P. Vidra
Conform obiectivelor de la pct. 2

40.

Data controlului:
30.05.2013
Vrancea

Data ultimului control
efectuat:
22.09.2009
MĂSURI DISPUSE:
-
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Controlul nu a fost efectuat din Reprogramare control.
următoarele motive:
- programarea şi desfăşurarea
altor activităţi specifice la
nivelul Filialei

