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Filiala Sud - Est      
 

 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
1. 

Constanţa 

Primăria comunei Gîrliciu  
 

Data controlului: 
programat 

    10.09.2013 –  
12.09.2013 

 
Efectuat 

- 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
 
 

MĂSURI DISPUSE: 
- 

 

 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; 
  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 

Controlul nu a fost efectuat din 
următoarele motive: 

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 
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 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
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. 
2. 

Constanţa 

Primăria comunei Fântânele  
 

Data controlului: 
programat 

10.09.2013 –  
         12.09.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

MĂSURI DISPUSE: 
- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

3.  

Constanţa 

Primăria comunei Mihai 
Viteazu  

 
Data controlului: 

10.09.2013 –  
         12.09.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

MĂSURI DISPUSE: 
- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

4. 

Constanţa 

Primăria comunei Istria  
 

Data controlului: 
10.09.2013 –  

         12.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

5. 
Constanţa 

Primăria comunei Săcele 
 

Data controlului: 

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

- desfăşurarea activităţilor de 

Controlul se va 
reprograma. 
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 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
10.09.2013 –  

         12.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
 

MĂSURI DISPUSE: 
- 

evaluare a Registrului 
electoral 

6. 

Constanţa 

Primăria comunei Lumina  
 

Data controlului: 
10.09.2013 –  

         12.09.2013 
   

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

7. 

Constanţa 

Primăria comunei Tortoman  
 
 

Data controlului: 
10.09.2013 –  

         12.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

8. 

Constanţa  

Primăria comunei Saligny  
 

Data controlului: 
10.09.2013 –  

         12.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

9. Constanţa Primăria comunei Seimeni  
 

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

Controlul se va 
reprograma. 
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 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
Data controlului: 

10.09.2013 –  
         12.09.2013 

 
Data ultimului control 

efectuat: 
- 

MĂSURI DISPUSE: 
- 

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

10. 

Constanţa 

Primăria comunei Siliștea  
 

Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013  
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

11. 

Constanţa 

Primăria comunei Mircea 
Vodă  

 
Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013  
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

12. 

Constanţa 

Primăria comunei Cuza 
Vodă  

 
Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013  
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

13. Constanţa Primăria comunei Cobadin  Conform obiectivelor de la pct. 1 Controlul nu a fost efectuat din Controlul se va 
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 Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 
 

Data controlului: 
    17.09.2013 –  

19.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

următoarele motive: 
- desfăşurarea activităţilor de 

evaluare a Registrului 
electoral 

reprograma. 

14 

Constanţa 

Primăria comunei Ciocârlia  
 

Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

15. 

Constanţa 

Primăria comunei Mereni  
 

Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013 
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

16. 

Constanţa 

Primăria comunei Topraisar 
 

Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

17. Constanţa Primăria comunei Amzacea  
 

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

Controlul se va 
reprograma. 
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Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013  
 

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

- 

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

18. 

Constanţa 

Primăria comunei     23 
August  

 
Data controlului: 
   17.09.2013 –  

19.09.2013 
  

Data ultimului control 
efectuat: 

- 
MĂSURI DISPUSE: 

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

- desfăşurarea activităţilor de 
evaluare a Registrului 
electoral 

Controlul se va 
reprograma. 

 
 


