
Filiala CENTRU 
  
Nr. Judeţul Instituţia Obiective Constatări Măsuri dispuse 

1.  ALBA Instituția Prefectului 

- Pregătirea alegerilor pentru 
Președintele României din 25 mai 
2014 
- Funcționarea Registrului Electoral la 
acest scrutin 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

2.  ALBA Primăria orașului Baia de 
Arieș 

- Verificarea operării în Registrul 
Electoral; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

3.  ALBA Primăria orașului Zlatna Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

4.  ALBA Primăria comunei Meteș Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

5.  ALBA Primăria comunei Bistra Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

6.  ALBA Primăria comunei Bucium Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

7.  ALBA Primăria comunei Sălciua Conform obiectivelor prevăzute la pct. Controlul a fost amânat pt o dată  
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2; ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

8.  ALBA Primăria comunei Galda 
de Jos 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

9.  ALBA Primăria comunei 
Intregalde 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

10.  HARGHITA Primăria orașului Bălan Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

11.  HARGHITA Primăria comunei Joseni Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

12.  HARGHITA Primăria comunei 
Frumoasa 

Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

13.  HARGHITA Primăria comunei Cîrța Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 

- 
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administrativ teritoriale 

14.  BRAȘOV 

Primăria comunei 
Feldioara 
 
07 / 08 
 
Data precedentului control 
15/01/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Existența unei secții de votare cu 
peste 2.000 alegători 
Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

Se pot reface delimitările a 3 
secții de votare în vederea 
echilibrării ca și nr. de alegători  

Se vor reface 
delimitările celor 3 
secții, cu sprijinul 
direct al 
reprezentanților AEP 

15.  BRAȘOV 

SPCLEP Feldioara 
 
07 / 08 
 
Data precedentului control 
15/01/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 14; - - 

16.  BRAȘOV 

Primăria comunei Sînpetru 
 
27 / 08 
 
Data precedentului control 
28/09/2010 
 
Măsuri dispuse: 
1.Actualizările operate în 
listele electorale vor fi 
comunicate Judecătoriei 
Brașov și sancțiunea 
AVERTISMENT 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

1.Actualizările în Registrul 
Electoral NU AU FOST OPERATE (4 
ALEGĂTORI) sau au fost operate 
cu nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008 (9 alegători) 

1. Actualizările în 
Registrul Electoral vor 
fi operate în termenul 
prevăzut de art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 
 
Primarul comunei 
Sânpetru a fost 
sancționat 
contravențional cu 
AMENDĂ în valoare 
de 1.000 lei (achitat 
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2.Al 2-lea exemplar al 
listelor electorale 
complementare va fi 
predat Judecătoriei Brașov 
 

500 lei) 

17.  BRAȘOV Primăria comunei Hărman Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

18.  BRAȘOV 

Primăria comunei Bod 
 
07 / 08 
 
Data precedentului control 
15/03/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Îndreptarea unei erori materiale din 
cadrul delimitării secțiilor de votare; 
Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2; 

La secția de votare respectivă, în 
mod eronat, a fost înscrisă o 
stradă care nu făcea parte din 
delimitarea secției. 

Se va solicita 
deblocarea RSV și se 
va elimina delimitarea 
greșită. 

19.  BRAȘOV 

Primăria comunei 
Feldioara 
 
14 / 08 
 
Data precedentului control 
07/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 14; 

Registrul Electoral nu era 
funcțional în ziua programată 

Activitatea a fost 
amânată pt o dată 
ulterioară 

20.  BRAȘOV 

SPCLEP Feldioara 
 
14 / 08 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 14; 

Registrul Electoral nu era 
funcțional în ziua programată 

Activitatea a fost 
amânată pt o dată 
ulterioară 
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Data precedentului control 
07/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

21.  BRAȘOV Primăria comunei Hălchiu Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

22.  HARGHITA Primăria comunei Săcel Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
2; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

- 

23.  HARGHITA Primăria comunei Secuieni Conform obiectivelor prevăzute la pct. 
1; 

Controlul a fost amânat pt o dată 
ulterioară, având în vedere 
verificările privind operarea în 
registrul electoral din alte unități 
administrativ teritoriale 

 

24.  BRAȘOV 

Primăria orașului Zărnești 
 
06 / 08 
 
Data precedentului control 
24/04/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Pregătirea organizării referendumului 
local din data de 14 septembrie 2014 
Soluționarea unor sesizări privind 
neclarități în adresele secțiilor de 
votare 

Sesizările au fost rezolvate pe loc, 
sub îndrumarea reprezentanților 
AEP, fiind completate lipsurile din 
adresele secțiilor de votare din 
cadrul Registrului secțiilor de 
votare 

 

25.  BRAȘOV 

SPCLEP Zărnești 
 
06 / 08 
 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 24 - - 
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Data precedentului control 
24/04/2013 
 
Măsuri dispuse: 
- 

26.  BRAȘOV 

SPCLEP Bod 
 
07 / 08 
 
Data precedentului control 
15/03/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 18; - - 

27.  BRAȘOV 

Primăria orașului Zărnești 
 
13 / 08 
 
Data precedentului control 
06/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Îndrumare electorală privind 
organizarea referendumului local din 
data de 14 septembrie 2014 

- - 

28.  BRAȘOV 

SPCLEP Zărnești 
 
13 / 08 
 
Data precedentului control 
06/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 27   

29.  BRAȘOV Primăria comunei Bod Conform obiectivelor prevăzute la Registrul Electoral nu era Activitatea a fost 
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14 / 08 
 
Data precedentului control 
07/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

pct. 18 funcțional în ziua programată amânată pt o dată 
ulterioară 

30.  BRAȘOV 

SPCLEP Bod 
 
14 / 08 
 
Data precedentului control 
07/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 18; 

Registrul Electoral nu era 
funcțional în ziua programată 

Activitatea a fost 
amânată pt o dată 
ulterioară 

31.  SIBIU 

Primăria comunei Poplaca 
 
26 / 08 
 
Data precedentului control 
07/07/2011 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 

1.Actualizările în Registrul 
Electoral au fost operate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008 (2 alegători) 
2.Al 2-lea exemplar al listelor 
electorale complementare nu a 
fost predat la Judecătoria Sibiu 

1. Actualizările în 
Registrul Electoral vor 
fi operate în termenul 
prevăzut de art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 
2. Al 2-lea exemplar al 
listelor electorale 
complementare va fi 
predat la Judecătoria 
Sibiu 
 
Persoanele autorizate 
să opereze în 
Registrul Electoral au 
fost sancționate cu 
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AVERTISMENT. 

32.  SIBIU 

Primăria comunei Tilișca 
 
26 / 08 
 
Data precedentului control 
06/05/2010 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 Nu au fost constatate deficiențe - 

33.  BRAȘOV 

Primăria comunei Bod 
 
27 / 08 
 
Data precedentului control 
14/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 18 

Problema erorii materiale din 
cadrul delimitării secțiilor de 
votare a fost rezolvată 

- 

34.  BRAȘOV 

SPCLEP Bod 
 
27 / 08 
 
Data precedentului control 
14/08/2014 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 18; 

Problema erorii materiale din 
cadrul delimitării secțiilor de 
votare a fost rezolvată 

- 

35.  ALBA 

Primăria comunei Ohaba 
 
28 / 08 
 
Data precedentului control 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 

1.Nu au fost luate măsuri pentru 
popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta listele 
electorale 

1.Vor fi luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
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28/04/2011 
 
Măsuri dispuse: 
1.Actualizările operate în 
listele electorale vor fi 
comunicate Judecătoriei 
Alba Iulia 

electorale 

36.  ALBA 

Primăria comunei Șpring 
 
28 / 08 
 
Data precedentului control 
21/04/2010 
 
Măsuri dispuse: 
1.Se va opera efectiv în 
listele electorale 
permanente 
2.În cazul în care primarul 
nu operează personal în 
listele electorale se va 
emite o dispoziție de 
primar pt desemnarea 
persoanelor autorizate să 
opereze 
3.Actualizările operate în 
listele electorale vor fi 
comunicate Judecătoriei 
Alba Iulia 
4. Vor fi luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 

1.Actualizările în Registrul 
Electoral au fost operate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008 (3 alegători) 
2.Nu au fost luate măsuri pentru 
popularizarea posibilității 
alegătorilor de a consulta listele 
electorale 

1. Actualizările în 
Registrul Electoral vor 
fi operate în termenul 
prevăzut de art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 
2. Vor fi luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta listele 
electorale 
 
Persoanele autorizate 
să opereze în 
Registrul Electoral au 
fost sancționate cu 
AVERTISMENT. 
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electorale 

37.  SIBIU 

Primăria comunei Roșia 
 
28 / 08 
 
Data precedentului control 
21/02/2012 
 
Măsuri dispuse: 
- 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 

1.Actualizările în Registrul 
Electoral au fost operate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008 (2 alegători) 

1. Actualizările în 
Registrul Electoral vor 
fi operate în termenul 
prevăzut de art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 
 
Persoanele autorizate 
să opereze în 
Registrul Electoral au 
fost sancționate cu 
AVERTISMENT. 

38.  SIBIU 

Primăria comunei Șura 
Mică 
 
28 / 08 
 
Data precedentului control 
15/07/2010 
 
Măsuri dispuse: 
1.Actualizările operate în 
listele electorale vor fi 
comunicate Judecătoriei 
Sibiu 
2. Vor fi luate măsuri 
pentru popularizarea 
posibilității alegătorilor de 
a consulta listele 
electorale 

Conform obiectivelor prevăzute la 
pct. 2 

1.Actualizările în Registrul 
Electoral au fost operate cu 
nerespectarea termenului 
prevăzut de art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 35/2008 (2 alegători) 

1. Actualizările în 
Registrul Electoral vor 
fi operate în termenul 
prevăzut de art. 23 
alin. (2) din Legea nr. 
35/2008 
2. Al 2-lea exemplar al 
listelor electorale 
complementare va fi 
predat la Judecătoria 
Sibiu 
 
Persoanele autorizate 
să opereze în 
Registrul Electoral au 
fost sancționate cu 
AVERTISMENT. 

 
  


