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Filiala VEST  
 
 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
1. Timiş Primăria comunei  

Maşloc 
 

DATA  
CONTROLULUI 

          04/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
29/02/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

 
- semnarea listei 
electorale 
complementare   de 
către primarul comunei.  
 
 

-   autorizarea persoanei care 
efectuează operaţiuni de modificare 
în listele electorale permanente; 
-  existenţa exemplarului original al 
listelor electorale permanente şi al 
listelor electorale complementare; 
-  modul de întocmire a listelor 
electorale permanente şi a listelor 
electorale complementare; 
-  dovada predării unui exemplar al 
listelor electorale permanente la 
judecătoria arondată; 
-  actualizarea listelor electorale 
permanente şi a listelor electorale 
complementare, în baza 
comunicărilor primite; 
-  comunicarea către judecătoria 
competentă teritorial a modificărilor 
operate în exemplarul listei 
electorale permanente existent la 
primărie; 
-  semnarea listelor electorale 
permanente şi complementare de 
către persoanele abilitate; 
-  modul de păstrare a registrelor cu 
listele electorale permanente şi 
complementare; 
-  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; 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
-  respectarea protecţiei datelor cu 
caracter personal cuprinse în listele 
electorale; 
-  acordarea de îndrumare electorală 
privind modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente, conform prevederilor 
art. 70 alin. 5) din Legea nr. 
370/2004, pentru alegerea 
Preşedintelui României, republicată 
în anul 2011; 
-  respectarea hotărârilor adoptate de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 
-  obţinerea de informaţii cu privire 
la principalele probleme întâmpinate 
în organizarea şi desfăşurarea 
consultărilor electorale anterioare; 
-  modul de eliberare a cărţilor de 
alegător; 
-   realizarea din timp a dotărilor 
specifice secţiilor de votare, 
existenţa materialelor de logistică 
electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare, modul de 
confecţionare a materialelor de 
logistică electorală şi asigurarea 
integrităţii acestora; 
-  respectarea criteriilor de delimitare 

a secţiilor de votare, de arondare a 
alegătorilor la secţiile de votare şi a 

altor elemente cuprinse în 
modalitatea de delimitare, conform 
prevederilor legislaţiei electorale. 

2. Timiş    Primăria comunei  
Bogda 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- nu s-a putut face dovada de 
primire  de la  Serviciul pentru 
Imigrări Timiş a  listelor electorale 

- remedierea celor constatate 
în termen de 5 zile; 
- s-a acordat îndrumare 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
DATA  

CONTROLULUI 
          04/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
29/02/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezilor 
de primire  a  listelor 
electorale 
complementare; 
- confecţionarea de urne 
fixe, noi. 

complementare editate în anul 
2013; 

electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare; 
 

3. Timiş       Primăria comunei    
               Fibiş 

 
DATA  

CONTROLULUI 
           05/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 

 
29/02/2012 

 
MĂSURI DISPUSE  

      (la ultimul control) 
                 -  
 
 
 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
- cabine de vot insuficiente. 

- confecţionarea unei cabine 
de vot, având în vedere 
faptul că cele existente sunt 
insuficiente, conform 
prevederilor Hotărârii 
Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 4/2008 
privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
4.      Timiş Primăria comunei  

Pişchia 
 

DATA  
CONTROLULUI 

05/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
19/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                -  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 
 

 
 
 

 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

5. Timiş Primăria comunei  
Sacoşu Turcesc 

 
DATA  

CONTROLULUI 
 06/06/2013 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
08/06/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                 - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
6. Timiş       Primăria comunei  

Ghiroda 
 

DATA  
CONTROLULUI 

06/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
19/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- efectuarea unui anunţ 
cu privire la 
posibilitatea cetăţenilor 
interesaşi de a consulta 
listele electorale 
permanente; 
- confecţionarea de 
cabine de vot; 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

7.      Timiş          Primăria comunei  
Giarmata 

 
DATA  

CONTROLULUI 
11/06/2013 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
19/09/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 
 

- listele electorale permanente nu 
au fost semnate de către primarul 
comunei; 
- a fost omisă o persoană a fi 
comunicată judecătoriei arondate; 
- cabine de vot insuficiente; 

- semnarea listelor 
electorale permanente de 
către primarul comunei; 
-comunicarea către 
judecătoria arondată a 
persoanei omise; 
- confecţionarea a încă 4 
cabine de vot, în 
completarea celor existente, 
conform prevederilor 
Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
- transmiterea dovezi de 
primire a listelor 
electorale permanente; 
- radierea din listele 
electorale permanente 
existente la primărie, a 
persoanei care şi-a 
pierdut drepturile 
electorale prin sentinţă 
judecătorească 
definitivă. 

îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

8. Timiş Primăria comunei  
Dumbrăviţa 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          11/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
19/03/2012 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- comunicarea către 
judecătoria arondată a 
persoanei omise; 
- confecţionarea de 
materiale de logistică 
electorală, noi. 
          

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- listele electorale permanente nu 
au fost semnate de către primarul 
comunei; 
- au fost omise 2 persoane a fi 
comunicate judecătoriei arondate; 
- cabine de vot insuficiente; 

- semnarea listelor 
electorale permanente de 
către primarul comunei; 
-comunicarea către 
judecătoria arondată a 
persoanei omise; 
- confecţionarea a încă 5 
cabine de vot, în 
completarea celor existente, 
conform prevederilor 
Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
- modificările operate în 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
listele electorale permanente 
existente la primărie să se 
comunice lunar judecătoriei 
arondate, de regulă până în 
data de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă. 

9. Caraş-
Severin 

Primăria municipiului 
Reşiţa 

 
DATA  

CONTROLULUI 
          12/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
20/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- transmiterea dovezi de 
primire a listelor 
electorale 
complementare; 
- radierea din listele 
electorale permanente 
existente la primărie, a 
persoanele decedate în 
alte localităţii şi cu 
domiciliu în municipiu 
Reşiţa; 
- pe viitor, persoanele  
cărora le-a fost interzis 
dreptul de a fi alese în 
funcţii publice, să nu 
mai fie  radiate eronat 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
din listele electorale 
permanente, existente la 
primărie,  fără să le fie 
interzis dreptul de a 
vota; 

10.      Caraş-
Severin 

       S.P.C.L.E.P.    
           Reşiţa 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/06/2013 
 

-informare privind sprijinul acordat 
primarilor în actualizarea listelor 
electorale permanente; 
-verificarea efectuării de comunicări 
către primari, cu privire la 
persoanele care au împlinit 18 ani, 
care şi-au schimbat domiciliul sau 
care au decedat; 
-obţinerea de informaţii în legătură 
cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de 
alegător, în concordanţă cu listele 
electorale permanente; 
-acordare de îndrumare pentru 
aplicarea legislaţiei electorale; 
-evidenţa comunicărilor privind 
persoanele cuprinse în listele 
electorale permanente; 
-evidenţa cărţilor de alegător şi a 
duplicatelor eliberate; 
-respectarea hotărârilor şi 
instrucţiunilor adoptate de 
Autoritatea Electorala Permanentă; 
-informare privind problemele de 
natură tehnică şi organizatorică 
întâmpinate în pregătirea şi 
desfăşurarea consultărilor electorale 
anterioare. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 

11. Caraş-
Severin 

Primăria municipiului 
Caransebeş 

 
DATA  

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct.1. 

- au fost omise a fi comunicate 
judecătoriei arondate, 7 persoane 
decedate şi radiate în perioada 
21.05-12.06.2013. 

- remedierea celor 
constatate, în luna 
următoare. 
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    CONTROLULUI  

 12/06/2013 
 

 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
20/10/2011 

- 
 

12. Caraş-
Severin 

       S.P.C.L.E.P.    
       Caransebeş 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         12/06/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 10. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
  

Nu este cazul. 

13.     Caraş-
Severin 

Primăria comunei  
Obreja 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  
          13/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
02/02/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
-comunicarea 

judecătoriei arondate a 
modificările operate în 

listele electorale 
permanente existente la 

primărie ; 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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- transmiterea dovezii 
de  predare a listelor 

electorale permanente; 

14. Caraş-
Severin 

 Primăria comunei  
Păltiniş 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  
          13/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
12/04/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
-comunicarea 
modificărilor efectuate 
judecătoriei arondate; 
- confecţionarea de urne 
mobile, noi. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- nu există urne mobile; - confecționarea a 5 urne de 
vot mobile, pentru 
consultările electorale 
viitoare, având în vedere 
faptul că acestea nu există, 
conform dimensiunilor și 
din materialele prevăzute în 
Hotărârea Autorității 
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 

15. Timiş      Primăria comunei  
Criciova 

 
 DATA  

    CONTROLULUI  
 18/06/2013 

 
 DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
04/08/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

MĂSURI DISPUSE 
    (la ultimul control) 
                -  

16.        Timiş        Primăria comunei  
Mănăştiur 

 
             DATA  
    CONTROLULUI  

 18/06/2013 
 

 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
27/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control) 
- transmiterea dovezilor 
de primire şi predare a 
listelor electorale 
permanente; 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

17.        Timiş      Primăria comunei  
              Giroc 
 
             DATA  
    CONTROLULUI  

 19/06/2013 
 

 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
03/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

                 - 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

 Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
     
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

18. Timiş        S.P.C.L.E.P.    
            Giroc 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         19/06/2013 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 10. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
     
 

Nu este cazul. 

19.      Timiş   Primăria municipiului  
           Timişoara 
 
             DATA  
    CONTROLULUI  

 19/06/2013 
 

 DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
03/10/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 

    (la ultimul control 
- radierea din listele 
electorale permanente 
existente la primărie, a 
persoanelor care au 
renunţat/pierdut 
cetăţenia română. 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

- materiale de logistică electorală 
insuficiente. 

 -   confecţionarea a 299 
cabine de vot , 416 urne de 
vot fixe şi 12 urne de vot 
mobile, toate noi, pe lângă 
cele existente, pentru 
consultările electorale 
viitoare, cu respectarea 
Hotărârii Autoritatăţii  
Electorale Permanente nr. 
4/2008 privind condiţiile pe 
care trebuie să le 
îndeplinească localurile 
secţiilor de votare pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
-     modificările operate în 
listele electorale permanente 
existente la primărie să se 
comunice lunar judecătoriei 
arondate, de regulă până în 
data de 5 ale lunii, pentru 
luna precedentă. 

20. Timiş        S.P.C.L.E.P.    
        Timişoara 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         19/06/2013 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 10. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

Nu este cazul. 
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21.        Timiş Primăria comunei 

Cărpiniş 
             

 
DATA  

CONTROLULUI 
 20/06/2013 

 
DATA ULTIMULUI 

CONTROL 
EFECTUAT 
07/11/2011 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- tranmiterea dovezii de 
de primire şi predare a 
listelor electorale 
permanente; 
- efectuarea unui anunţ 
privind posibilitatea 
consultării listelor 
electorale permanente 
de către cetăţenii. 

 Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Au fost realizate toate obiectivele 
de control. 
 

- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
 

22. Timiş Primăria comunei 
Satchinez 

             
 

DATA  
CONTROLULUI 

 20/06/2013 
 

DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
27/09/2011 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

- au fost omise a fi comunicate 
judecătoriei arondate, 2 persoane 
decedate şi radiate în perioada. 

- remedierea celor 
constatate, în luna 
următoare. 
- s-a acordat îndrumare 
electorală privind 
modalitatea de predare spre 
topire a listelor electorale 
permanente de la alegerile 
anterioare. 
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MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

                - 

23.      Timiş      Primăria comunei    
          Lenauheim 

 
 
 
 
 

DATA  
CONTROLULUI 

25/06/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 
 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

24.       Timiş      Primăria oraşului    
Jimbolia 

 
DATA  

CONTROLULUI 
25/06/2013 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

25.  Timiş        S.P.C.L.E.P.    
          Jimbolia 
 
            DATA  
    CONTROLULUI  
         25/06/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 10. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

26. Timiş Primăria comunei  
 Checea 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
          26/06/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 
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 Judeţul Instituţia  Obiective Constatări  Măsuri dispuse 
 

27. Timiş Primăria comunei  
Iecea Mare 

 
             DATA  

CONTROLULUI 
          26/06/2013 

 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

28. Hunedoara Primăria comunei  
               Beriu 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
          27/06/2013 
 

 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

29. Hunedoara Primăria comunei  
             Romos 
 
             DATA  

CONTROLULUI 
          27/06/2013 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1. 

Controlul nu a putut fi realizat 
datorită lipsei combustibilului, cât 
şi sprijinirea acordată instituţiilor 
prefectului în distribuirea 
documentelor referitoare la 
sistemul electronic al Registrului 
electoral. 

Reprogramare control. 

                                                            
Notă: Pe lângă  activitatea de îndrumare electorală şi control,  programată pe luna iunie 2013, a mai fost desfăşurată şi o activitate de 
recontrol, la Primăria comunei Betheusen, din judeţul Timiş,  fiind redată mai jos: 
              
 
1.     Timiş Primăria comunei  

 Bethausen 
 
             DATA  

RECONTROLULUI 
          18/06/2013 
 

- existenţa exemplarului original al 
listei electorale permanente; 
- dovada predării unui exemplar al 
listei electorale permanente la 
judecătoria arondată; 
- modul de întocmire a listelor 
electorale permanente și a listelor 

- nu există urne mobile. - confecţionarea a 6 urne 
de vot mobile pentru 
consultările electorale 
viitoare, conform 
prevederilor Hotărârii nr. 
4/2008 a Autorităţii 
Electorale Permanente, 
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DATA ULTIMULUI 
CONTROL 
EFECTUAT 
09/05/2013 

 
MĂSURI DISPUSE 
(la ultimul control) 

- tranmiterea dovezii de 
de primire şi predare a 
listelor electorale 
permanente; 
- trancsrierea 
modificărilor operarate 
în listele electorale 
permanente editate 
pentru Referendumul 
Naţional privind 
demiterea Preşedintelui 
României din anul 2012, 
în listele editate pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a 
Senatului, din anul 
2012; 
- semnarea listelor 
electorale 
complementare de către 
primarul comunei; 
- confecţionarea de urne 
de vot mobile, noi. 

electorale complementare; 
- actualizarea listelor electorale 
permanente şi a listelor electorale 
complementare, în baza 
comunicărilor primite; 
-  modul de păstrare a registrelor cu 
listele electorale permanente şi 
complementare; 
-  existența materialelor de logistică 
electorală utilizate în procesele 
electorale anterioare; 
- realizarea din timp a dotărilor 
specifice secțiilor de votare; 
- modul de confecționare a 
materialelor de logistică electorală și 
asigurarea integrităţii acestora. 

privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de 
votare; 
 

 


