
 1 

Filialei Nord-Vest 
 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. BIHOR Primăria  

COM. GIRIŞU DE 
CRIŞ  

Data controlului: 
04.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

11.11.2008 
Masuri dispuse: 

actualizarea LEP; 
autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP; 

- informare privind proiectul de OUG pentru  modificarea 
legislatiei in materia listelor electorale; 
- informare cu privire la Registrul electoral şi a Registrului 
secţiilor de votare; 
- 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 comunicărilor către judecătoria 
competentă teritorial şi D.E.P.A.B.D. 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 scrutinelor electorale 
anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea 
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, 
privind predarea spre topire a listelor electorale permanente;  

- măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există cuprinse 12 
persoane care nu au tip, serie şi 
nr. act de identitate şi 4 fără 
adresa de domiciliu;  
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
- popularizarea posibilității 
consultării listelor electorale 
de către persoanele 
interesate; 
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- verificarea modului de întocmire a listelor electorale 
complementare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 
electorale complementare; 
- verificarea respectării prevederilor art. 221 alin. (4)-(6) din 
Legea nr. 67/2004 privind actualizarea listelor electorale 
complementare;  
- verificarea efectuarii comunicărilor către primari de O.R.I. sau 
de către instanţele de judecată; 
- verificarea semnării listelor electorale complementare de către 
persoanele abilitate; 

2. BIHOR Primăria com.  
GEPIU  

Data controlului: 
04.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

08.10.2009 
Masuri dispuse: 

- păstrarea listelor 
electorale în 

conformitate cu 
prevederile legale 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există cuprinse 2 
persoane care nu au tip, serie şi 
nr. act de identitate şi 3 fără 
adresa de domiciliu;  
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
- popularizarea posibilității 
consultării listelor electorale 
de către persoanele 
interesate; 

3.  SATU-
MARE 

Primăria com. SUPUR 
Data controlului: 

05.06.2013 
Data ultimului control 

efectuat: 
28.04.2009 

Masuri dispuse: 
- nu au fost dispuse 

măsuri; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  in LEP există cuprinse 17 
persoane care nu au tip, serie şi 
nr. act de identitate şi 3 fără 
adresa de domiciliu;  
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  pentru a fi adăugate în 
LEP; 
 

-transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie. 
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4.  SATU-

MARE 
Primăria  

com. ACÂŞ 
Data controlului: 

05.06.2013 
Data ultimului control 

efectuat: 
28.04.2009 

Masuri dispuse:   
- înaintarea ex II al 
LEP la judecătorie ; - 
autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP; -
emiterea în termen 
legal a dispoziției de 
afișaj electoral; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte;  
- in LEP există cuprinse 33 
persoane care nu au tip, serie şi 
nr. act de identitate şi 198 
persoane fără adresa de 
domiciliu;  
- nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani pentru a fi adăugate în LEP; 
 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
- popularizarea posibilității 
consultării listelor electorale 
de către persoanele 
interesate; 

5. SĂLAJ Primăria com. 
HOROATU 
CRASNEI  

Data controlului: 
18.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

28.04.2009 
Masuri dispuse: 

- autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea şi 
actualizarea LEP; - 
actualizarea listelor 
electorale ; - 
transmiterea unui 
exemplar al LEP la 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 

- nu a fost cazul; 
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judecătorie ; 

6. SĂLAJ Primăria com.  
CIZER  

Data controlului: 
18.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

    28.04.2009 
Masuri dispuse: 

- autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP; ; - 
actualizarea listelor 
electorale ; -
transmiterea ex. II  al 
LEP la judecătorie 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-in LEP există cuprinse 2 
persoane fără tip, serie şi număr 
act de identitate; 
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 

- nu a fost cazul; 

7. BIHOR Primăria com. 
HUSASĂU DE 

TINCA 
Data controlului: 

11.06.2013 
Data ultimului control 

efectuat: 
28.10.2008 

Măsuri dispuse: 
- radierea din LEP  a 
persoanelor decedate; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -  măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există cuprinse 5 
persoane fără adresa de 
domiciliu;  
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 

- nu a fost cazul; 

8. BIHOR Primăria com.  
LĂZĂRENI  

Data controlului: 
11.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 - măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 

- nu a fost cazul; 
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07.05.2009 

Măsuri dispuse: 
-autorizarea unei 
persoane pentru 
operarea in LEP; 

adăugate în LEP;  

9 MARAMUR
EŞ 

Primăria oraş TĂUŢII 
MĂGHERĂUŞ  
Data controlului: 

12.06.2013 
Data ultimului control 

efectuat: 
30.03.2009 

Masuri dispuse: 
- emiterea unei 
dispozitii privind 
desemnarea unei 
persoane pt.operarea 
modificarilor in listele 
electorale 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -   măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
 

 
10 

MARAMUR
EŞ 

S.P.C.L.E.P 
TĂUŢII 

MĂGHERĂUŞ Data 
controlului: 
12.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

30.03.2009 
Masuri dispuse: 

Nu au fost dispuse 
masuri 

- informare privind proiectul de OUG pentru  modificarea 
legislatiei in materia listelor electorale; 
- informare cu privire la Registrul electoral; 
- discuţii informale pe marginea proiectului de ordonanţă în 
vederea testării funcţionalităţii Registrului electoral, prezentarea 
Manualului de utilizare al portalului; - comunicarea catre 
primari a persoanelor care si-au schimbat domiciliul, care au 
implinit 18 ani si care au decedat; 
- evidenta comunicarilor  privind persoanele cuprinse in LEP 
-acordare de îndrumare privind aplicarea legislaţiei electorale; 

- discuţiile au fost axate pe 
problemele ridicate de aplicarea 
măsurilor privind 
implementarea Registrului 
electoral 
 

- nu a fost cazul; 

 
11 

MARAMUR
EŞ 

Primăria oras  
SEINI  

Data controlului: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1  - in LEP există cuprinse  
persoane care nu au tip, serie şi 
nr. act de identitate şi  adresa de 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
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12.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

19.05.2009 
Masuri dispuse: 

- delimitarea secţiilor 
de votare conf. dispoz. 
legale; - emiterea unei 

dispozitii privind 
desemnarea unei 

persoane pt.operarea 
modificarilor in listele 

electorale; ; - 
actualizarea listelor 

electorale ; - păstrarea 
LEP în biblioraft cu 

file detaşabile ; 

domiciliu;  
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani pentru a fi adăugate în LEP; 

judecătorie; 
 

12 MARAMUR
EŞ 

S.P.C.L.E.P 
SEINI  

Data controlului: 
12.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

19.05.2009 
Masuri dispuse: 

- nu au fost dispuse 
măsuri; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.10 - discuţiile au fost axate pe 
problemele ridicate de aplicarea 
măsurilor privind 
implementarea Registrului 
electoral 
 

- nu a fost cazul; 

13 
 

SĂLAJ Primăria com. 
CRIŞENI 

Data controlului: 
13.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1  -  măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există cuprinse 3 
persoane fără tip, serie şi nr. act 
de identitate şi 7 persoane fără 
adresa de domiciliu; 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
 



 7 

 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări Măsuri dispuse 
30.04.2009 

Masuri dispuse:  
-emiterea dispozitiei 
pt. desemnarea 
persoanei responsabile 
cu actualizarea listelor 
electorale; -
comunicarea unui 
exemplar al LEP la 
judecătorie;- 
actualizarea LEP; - 
semnarea LEP de către 
primar; 

- nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP; 
 

 
14 

SĂLAJ Primaria com. 
DOBRIN  

Data controlului: 
13.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

27.05.2009 
Masuri dispuse: 
- emiterea unei 

dispozitii privind 
desemnarea unei 

persoane pt.operarea 
modificarilor in listele 

electorale; 
 
 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1  -  măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există cuprinse 3 
persoane fără adresa de 
domiciliu ; 
- nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinite 
18 ani sau şi-au schimbat 
domiciliul pentru a fi adăugate 
în LEP; 
 

- transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
 

 
15 

BIHOR Primăria com. 
TĂUTEU  

Data controlului: 
- 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată la 
solicitarea autorităţii controlate, 
personalul acesteia fiind 
implicat în activităţi anterior 

- controlul se va reprograma; 
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Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 
 

programate; 

 
16 
 

BIHOR Primăria com. 
SPINUŞ  

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

-  

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată la 
solicitarea autorităţii controlate, 
personalul acesteia fiind 
implicat în activităţi anterior 
programate; 

- controlul se va reprograma; 

 
17 

MARAMUR
EŞ 

Primăria oras  
CAVNIC  

Data controlului: 
19.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

31.03.2009 
Masuri dispuse: 

- emiterea unei 
dispozitii privind 
desemnarea unei 
persoane pt.operarea 
modificarilor in listele 
electorale 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -   măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
- in LEP există 8 persoane fără 
adresa de domiciliu si  5 
persoane fără tip, serie şi nr. act 
de identitate ; 
-nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP;   
-  
 

-transmiterea unui exemplar 
al listelor electorale 
complementare la 
judecătorie; 
-transmiterea dovezii 
comunicării actualizărilor la 
judecătorie; 
 

 
18 

MARAMUR
EŞ 

S.P.C.L.E.P 
CAVNIC  

Data controlului: 
19.06.2013 

Data ultimului control 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.10  - discuţiile au fost axate pe 
problemele ridicate de aplicarea 
măsurilor privind 
implementarea Registrului 
electoral; 

-  nu a fost cazul; 
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efectuat: 

31.03.2009 
Masuri dispuse: 

- nu au fost dispuse 
masuri; 

 
19 

MARAMUR
EŞ 

Primăria oraş 
BAIA SPRIE  

Data controlului: 
19.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

31.03.2009 
Masuri dispuse: 

-transmiterea ex.II al 
LEP la judecătorie ; 
respectarea 
prevederilor legale 
privind delimitarea 
secţiilor de votare ; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -   măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-  in LEP există o persoană fără 
adresa de domiciliu si 10 
persoane fără tip, serie şi nr. act 
de identitate ; 
- nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani pentru a fi adăugate în LEP;   
 

-  nu a fost cazul; 
 

 
20 

MARAMUR
EŞ 

S.P.C.L.E.P 
BAIA SPRIE  

Data controlului: 
19.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

31.03.2009 
Masuri dispuse: 
nu a fost cazul; 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.10 - discuţiile au fost axate pe 
problemele ridicate de aplicarea 
măsurilor privind 
implementarea Registrului 
electoral 
 

- nu a fost cazul; 

 
21 

SĂLAJ Primăria com.  
SÎG  

Data controlului: 
20.06.2013 

Data ultimului control 

- informare privind proiectul de OUG pentru  modificarea 
legislatiei in materia listelor electorale; 
- informare cu privire la Registrul electoral şi a Registrului 
secţiilor de votare; 
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 

-   măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-  in LEP există 2 alegători fără 
tip, serie şi nr. act de identitate ; 
-nu există o situaţie a 

- nu a fost cazul; 
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efectuat: 

05.05.2009 
Masuri dispuse: 

- emiterea unei 
dispozitii privind 
desemnarea unei 
persoane pt.operarea 
modificărilor în listele 
electorale; 
-semnarea şi 
ştampilarea listelor 
electorale; 

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 comunicărilor către judecătoria 
competentă teritorial şi D.E.P.A.B.D. 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 scrutinelor electorale 
anterioare; 
- acordarea de îndrumare electorală privind aplicarea 
prevederilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, 
privind predarea spre topire a listelor electorale permanente;  

persoanelor care au împlinit 18 
ani  şi nici a celor care şi-au 
schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP;   
 

22 SĂLAJ Primăria com.  
BĂNIŞOR 

Data controlului: 
20.06.2013 

Data ultimului control 
efectuat: 

06.05.2009 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.21 -   măsurile dispuse la controlul 
anterior au fost îndeplinte; 
-  in LEP există 2 persoane fără 
tip, serie şi nr. act de identitate ; 
--nu există o situaţie a 
persoanelor care au împlinit 18 
ani,  şi nici a celor care şi-au 

- nu a fost cazul; 
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Masuri dispuse: 
- emiterea unei 

dispozitii privind 
desemnarea unei 

persoane pt.operarea 
modificarilor in listele 

electorale 

schimbat domiciliul pentru a fi 
adăugate în LEP;   
 
 

23 SĂLAJ Primăria com. 
MIRŞID 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 

24 SĂLAJ Primăria com.  
CREACA 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 

25 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria com. 
NUŞENI 

Data controlului: 
- 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 

26 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria com. 
CHIOCHIŞ 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.21 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 

- controlul se va reprograma; 
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Data controlului: 

- 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

27 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria com. MILAŞ 
Data controlului: 

- 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 

28 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria com. 
MICEŞTII DE 

CÂMPIE 
Data controlului: 

- 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.1 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 
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BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

Primăria com. 
SÂNMIHAIU DE 

CÂMPIE 
Data controlului: 

- 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

Masuri dispuse: 

- Conform obiectivelor prevăzute la pct.21 -acţiunea nu a fost efectuată; 
personalul filialei a fost 
implicat în activitatea de 
operaţionalizare a sistemului 
informatic al Registrului 
Electoral; 

- controlul se va reprograma; 

 


