
Filiala CENTRU 
  

Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  BRAȘOV Instituția Prefectului 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral  
- Analizarea problemelor apărute la 
nivelul județului 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

- 

2.  BRAȘOV 

Primăria municipiului 
Brașov 

 
15 / 01 

 
Data precedentului control 

04/12/2013 
 

Măsuri dispuse: 
- 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral  
- Analizarea problemelor apărute la 
nivelul uat 
- Identificarea de soluții viabile în 
vederea rezolvării problemelor 
apărute 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 
apărute. 

- 

3.  BRAȘOV 

SPCLEP Brașov 
 

15 / 01 
 

Data precedentului control 
04/12/2013 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 
apărute. 

- 

4.  SIBIU Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
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și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

amânată pentru o 
data ulterioară. 

5.  SIBIU Primăria municipiului Sibiu  Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

6.  SIBIU SPCLEP Sibiu  Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

7.  HARGHITA Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

8.  HARGHITA Primăria municipiului 
Miercurea Ciuc 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 
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9.  HARGHITA SPCLEP Miercurea Ciuc Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

10.  ALBA Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

11.  ALBA Primăria municipiului Alba 
Iulia 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

12.  ALBA SPCLEP Alba Iulia Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

13.  COVASNA Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
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acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

data ulterioară. 

14.  COVASNA Primăria municipiului 
Sfîntu Gheorghe 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

15.  COVASNA SPCLEP Sfîntu Gheorghe Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

16.  ALBA Primăria municipiului Aiud Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

17.  ALBA SPCLEP Aiud Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

18.  ALBA Primăria municipiului Blaj Conform obiectivelor prevăzute la Controlul a fost amânat datorită Activitatea de 
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pct. 2; activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

19.  ALBA SPCLEP Blaj Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

20.  MUREȘ Instituția Prefectului Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 1; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

21.  MUREȘ Primăria municipiului Tîrgu 
Mureș 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

- 

22.  MUREȘ SPCLEP Tîrgu Mureș Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 

- 
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uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

23.  MUREȘ Primăria comunei Mădăraș Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Controlul a fost amânat datorită 
activităților de verificarea în SIRE 
a delimitărilor secțiilor de votare 
și sprijinire a întocmirii corecte a 
acestora de către operatorii din 
uat în vederea reducerii nr. de 
alegători repartizați manual 

Activitatea de 
îndrumare electorală 
și control a fost 
amânată pentru o 
data ulterioară. 

24.  MUREȘ 

Primăria orașului Sovata 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 
20/11/2013 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 
apărute. 

 

25.  MUREȘ 

SPCLEP Sovata 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 
20/11/2013 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 
apărute. 

- 

26. MUREȘ 

Primăria comunei Sărățeni 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 

- Prezentarea implementării 
Registrului Electoral și analizarea 
problemelor apărute la nivelul uat 
- verificarea modului de păstrare a 
registrelor cuprinzând listele 

Nu au fost constatate deficiențe 
 
Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 

- 
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15/03/2012 
 

Măsuri dispuse: 
- 

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; 
- verificarea efectuării comunicării 
către judecătoria competentă 
teritorial cu privire la modificările 
operate în exemplarul listei electorale 
permanente existent la primărie; 
- respectarea de către primar a 
obligaţiei de a pune la dispoziţia 
alegătorilor spre consultare a listelor 
electorale permanente şi de 
soluţionare a întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile greşite sau 
erorile din listele electorale 
permanente; 
- verificarea respectării criteriilor 
privind delimitarea secţiilor de votare, 
conform prevederilor legislaţiei 
electorale (Legii nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare) 
- verificarea modului de păstrare şi 
recuperare a materialelor de logistică 
electorală; obţinerea de informaţii 
privind integritatea şi modul de 

au fost redemiate deficiențele 
apărute. 
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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 
consultărilor electorale anterioare; 
- îndrumare electorală privind 
modalitatea de predare spre topire a 
listelor electorale permanente, 
conform prevederilor art. 302, alin. (5) 
din Legea nr. 370/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- verificarea respectării măsurilor de 
îndrumare electorală dispuse la 
precedentul control 

27. BRAȘOV 

Primăria municipiului 
Făgăraș 

 
21 / 01 

 
Data precedentului control 

08/10/2013 
 

Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 
apărute. 

- 

28. BRAȘOV 

SPCLEP Făgăraș 
 

21 / 01 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Au fost identificate sursele 
problemelor apărute în Registrul 
electoral după importul de date și 
au fost redemiate deficiențele 

- 
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Data precedentului control 
08/10/2013 

 
Măsuri dispuse: 

- 

apărute. 

29. COVASNA 

Primăria comunei Brateș 
 

30 / 01 
 

Data precedentului control 
04/10/2012 

 
Măsuri dispuse: 

- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 26; Nu au fost constatate deficiențe - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


