Filiala CENTRU
Nr.

Judeţul

Instituţia
Primăria orașului Sovata

Obiective

Constatări

Măsuri dispuse

06 / 03

1.

MUREȘ

- Instruire privind utilizarea
Registrului Electoral
Data precedentului control - Analizarea stadiului soluționării
30/01/2014
situației celor 245 de alegători cu acte
de identitate vechi
Măsuri dispuse:
SPCLEP Sovata

-

06 / 03
2.

MUREȘ

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control
pct. 1;
30/01/2014

-

-

- Analizarea stadiului soluționării
Data precedentului control situației celor 245 de alegători cu acte 30/01/2014
de identitate vechi

-

Măsuri dispuse:

Primăria comunei Sărățeni
06 / 03

3.

4.

MUREȘ

BRAȘOV

Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului

- Prezentarea implementării
Registrului Electoral

-

-

13 / 03
Data precedentului control
25/02/2014
-

5.

6.

7.

8.

BRAȘOV

BRAȘOV

BRAȘOV

BRAȘOV

- Analizarea problemelor apărute la
nivelul județului

Măsuri dispuse:

Primăria municipiului
Brașov

SPCLEP Brașov

Primăria municipiului
Codlea

SPCLEP Codlea

- Prezentarea implementării
Registrului Electoral
- Analizarea problemelor apărute la
nivelul uat
- Identificarea de soluții viabile în
vederea rezolvării problemelor
apărute
Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

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
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
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
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

Activitatea de
îndrumare electorală
și control a fost
amânată pentru o
data ulterioară.
Activitatea de
îndrumare electorală
și control a fost
amânată pentru o
data ulterioară.
Activitatea de
îndrumare electorală
și control a fost
amânată pentru o
data ulterioară.
Activitatea de
îndrumare electorală
și control a fost
amânată pentru o
data ulterioară.
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9.

10.

BRAȘOV

BRAȘOV

Primăria municipiului
Făgăraș

SPCLEP Făgăraș

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

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
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

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

Instituția Prefectului
04 / 03
11.

MUREȘ

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control
pct. 4;
25/02/2014

-

-

-

-

-

-

Măsuri dispuse:
Primăria municipiului Tg
Mureș
05 / 03

12.

MUREȘ

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control pct. 5;
25/02/2014
Măsuri dispuse:

13.

MUREȘ

SPCLEP Tg Mureș

Conform obiectivelor prevăzute la

3

05 / 03

pct. 5;

Data precedentului control
25/02/2014
-

14.

15.

16.

HARGHITA

HARGHITA

HARGHITA

Măsuri dispuse:

Instituția Prefectului

Primăria municipiului
Miercurea Ciuc

SPCLEP Miercurea Ciuc

Conform obiectivelor prevăzute la
pct. 4;

Conform obiectivelor prevăzute la
pct. 5;

Conform obiectivelor prevăzute la
pct. 5;

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
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
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

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

Instituția Prefectului
17.

SIBIU

13 / 03

Conform obiectivelor prevăzute la
pct. 4;

-

-

Data precedentului control
4

11/09/2014
-

18.

19.

SIBIU

SIBIU

Măsuri dispuse:

Primăria municipiului Sibiu

SPCLEP Sibiu

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

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
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

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

Instituția Prefectului
12 / 03
20.

COVASNA

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control
pct. 4;
14/0/2014
-

-

-

Măsuri dispuse:

21.

COVASNA

Primăria municipiului
Sfîntu Gheorghe

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

22.

COVASNA

SPCLEP Sfîntu Gheorghe

Conform obiectivelor prevăzute la pct.

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
Controlul a fost amânat datorită

Activitatea de
îndrumare electorală
și control a fost
amânată pentru o
data ulterioară.
Activitatea de
5

5;

activităților de verificarea în SIRE
a delimitărilor secțiilor de votare
și sprijinire a întocmirii corecte a
acestora de către operatorii din
uat

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

-

-

Instituția Prefectului
03 / 03
23.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control
pct. 4;
26/02/2014
Măsuri dispuse:
Primăria municipiului Alba
Iulia
03 / 03

24.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control pct. 5;
26/02/2014

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

Măsuri dispuse:

SPCLEP Alba Iulia
03 / 03

25.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la
Data precedentului control pct. 5;
26/02/2014

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

-

Măsuri dispuse:
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Instituția Prefectului
03 / 03
26.

ALBA

INSTRUIREA PRIMARILOR ȘI
Data precedentului control
SECRETARILOR
26/02/2014

-

-

-

-

-

-

Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului
07 / 03
27.

MUREȘ

Informare asupra problemelor
Data precedentului control
întâlnite în județ
04/0/2014
Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului
12 / 03

28.

COVASNA

INSTRUIREA PRIMARILOR ȘI
Data precedentului control
SECRETARILOR
14/02/2014
Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului

29.

BRAȘOV

13 / 03

INSTRUIREA PRIMARILOR ȘI
SECRETARILOR

-

7

Data precedentului control
25/02/2014
Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului
13 / 03
30.

MUREȘ

INSTRUIREA PRIMARILOR ȘI
Data precedentului control
SECRETARILOR
07/03/2014

-

-

Măsuri dispuse:
Instituția Prefectului
13 / 03
31.

SIBIU

INSTRUIREA PRIMARILOR ȘI
Data precedentului control
SECRETARILOR
11/09/2014

-

Măsuri dispuse:
Primăria comunei Apața
18 / 03
32.

BRAȘOV

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
21/06/2013
-

-

-

Măsuri dispuse:

8

Primăria comunei Ormeniș
18 / 03
33.

BRAȘOV

- Instruire privind utilizarea Registrului
Data precedentului control
Electoral
09/12/2010
Măsuri dispuse:

Instituția Prefectului
20 / 03
34.

MUREȘ

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
4;
13/03/2014

-

-

-

-

-

-

Măsuri dispuse:

Instituția Prefectului
25 / 03
35.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
4;
03/03/2014
Măsuri dispuse:

36.

ALBA

Primăria municipiului Alba
Iulia
25 / 03

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;

9

Data precedentului control
03/03/2014
Măsuri dispuse:
SPCLEP Alba Iulia
25 / 03
37.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
03/03/2014

-

-

-

-

-

-

Măsuri dispuse:
Primăria municipiului
Sebeș
27 / 03

38.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control 5;
05/02/2014
Măsuri dispuse:

SPCLEP Sebeș

27 / 03

39.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control 5;
05/02/2014
Măsuri dispuse:

10

Primăria orașului Cîmpeni
26 / 03
40.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
10/09/2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Măsuri dispuse:

SPCLEP Cîmpeni

26 / 03
41.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
10/09/2012
Măsuri dispuse:

Primăria orașului Zlatna
26 / 03
42.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
06/09/2011
Măsuri dispuse:

SPCLEP Zlatna
43.

ALBA

26 / 03

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
5;
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Data precedentului control
06/09/2011
Măsuri dispuse:
Primăria comunei Albac
26 / 03
44.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
11/09/2012

-

-

-

-

Măsuri dispuse:
Primăria comunei Bucium
25 / 03
45.

ALBA

Conform obiectivelor prevăzute la pct.
Data precedentului control
5;
14/09/2010
-

Măsuri dispuse:
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