
Filiala Nord-Est 

Nr. 
Crt. 

Filiala Judet UAT Data 
controlului 

Obiective Motivele care au 
generat stabilirea 
obiectivelor de 
control/îndrumare 

Control 
Efectuat/Neefectuat 

Constatări Măsuri dispuse 

1 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  orașul 
Buhuși 

05.05.2015 1. existența 
exemplarului 
original al listei 
electorale 
permanente, a 
listei electorale 
complementare 
și a listei 
electorale 
speciale; 
2. verificarea 
modului de 
păstrare a 
registrelor 
cuprinzând 
listele 
electorale; 
3. verificarea 
modului de 
întocmire a 
listelor 
electorale 
permanente, a 
listelor 
electorale 
complementare 
și a listelor 
electorale 
speciale; 
4. verificarea 
semnării listelor 
electorale de 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 53 persoane 
care nu au 
trecute in LEP 
seria si nr. 
actului de 
identitate. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate. 



către 
persoanele 
abilitate; 
5. verificarea 
actualizării 
listelor 
electorale 
permanente și 
a Registrului 
electoral, de 
către 
persoanele 
abilitate, în 
baza 
comunicărilor 
primite;  
6. verificarea 
autorizării 
personelor care 
efectuează 
operațiuni în 
Registrul 
electoral; 
7. 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; 
8. realizarea din 
timp a dotărilor 
specifice 
secțiilor de 
votare; 
9. verificarea 
modului de 
păstrare şi 
recuperare a 
materialelor de 
logistică 
electorală, 
obţinerea de 
informaţii 
privind 
integritatea şi 
modul de 
confecţionare a 
materialelor de 
logistică 
electorală 
(urne, cabine 
de vot etc.);  
10.respectarea 
hotărârilor și 
instrucțiunilor 
adoptate de 
A.E.P.; 
11. obţinerea 
de informaţii cu 
privire la 
principalele 
probleme 



întâmpinate în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
consultărilor 
electorale 
anterioare; 
12. 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, 
republicată; 
13. verificarea 
respectării 
criteriilor de 
delimitare a 
secțiilor de 
votare, de 
arondare a 
alegătorilor la 
secțiile de 
votare și a altor 
elemente 
cuprinse în 
modalitatea de 
delimitare, 
conform 
prevederilor 
legislației 



electorale; 
14. verificarea 
modului de 
repectare a 
protecției 
datelor cu 
caracter 
personal 
cuprinse în 
listele 
electorale. 



2 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Racova 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
3 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

3 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Balcani 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
2 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

4 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Pârjol 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate. 

5 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Horgești 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 13 persoane 
care nu au 
trecute in LEP 
seria si nr. 
actului de 
identitate; 
4 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 



6 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Buhoci 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 9 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
3 decese 
neradiate; 
Nu există 
persoane 
autorizate să 
efectueze 
operațiuni în 
Registrul 
electoral. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal; 
Emiterea unei dispoziții privind 
autorizarea persoanelor desemnate să 
efectueze operațiuni în Registrul electoral. 

7 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Corbasca 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 15 persoane 
care nu au 
trecute in LEP 
seria si nr. 
actului de 
identitate; 
2 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal; 
Un deces 
neradiat. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

8 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Orbeni 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



9 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Faraoani 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

10 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Parava 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

11 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Filipeni 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

12 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Oncești 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
2 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

13 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Găiceana 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



14 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Huruiești 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat O persoană care 
nu are trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
3 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

15 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Parincea 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 12 persoane 
care nu au 
trecute in LEP 
seria si nr. 
actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea 
termenului legal 
(48 ore). 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

16 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Ungureni 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 9 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea 
termenului legal 
(48 ore). 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

17 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  municipiul 
Onești 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



18 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Gura Văii 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

19 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Lipova 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 9 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

20 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Plopana 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 4 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
3 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

21 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Odobești 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat LEP nu au putut 
fi prezentate; 
4 decese radiate 
cu depășirea 
termenului 
legal. 

Recuperarea LEP; 
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 



22 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Roșiori 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 5 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
1 deces radiat cu 
depășirea 
termenului 
legal. 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal. 

23 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Blăgești 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 14 persoane 
care nu au 
trecute in LEP 
seria si nr. 
actului de 
identitate; 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  

24 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Mărgineni 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

25 Filiala 
Nord-
Est 

Bacău  comuna 
Hemeiuș 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 6 persoane care 
nu au trecute in 
LEP seria si nr. 
actului de 
identitate; 
4 decese 
neradiate; 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Operarea radierilor cu respectarea 
termenului legal; 

26 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Durnești 

04.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 

Neefectuat     



05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

Registrul Electoral 

27 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Dângeni 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  4 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate                              
5 pers. decedată 
radiată cu 
depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate;                           Respectarea 
termenului legal de radiere;  

28 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Lozna 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate 

29 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani orașul 
Flămânzi 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  7 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate 

30 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani municipiul 
Botoșani 

08.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  67 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate                                          
18 pers. 
decedate nu au 
fost radiate din 
Registrul 
Electora 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate                                      
Respectarea termenului legal de radiere; 



31 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani municipiul 
Dorohoi 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

32 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani orașul 
Bucecea 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

33 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Vârfu 
Câmpului 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

34 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani orașul 
Ștefănești 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  8 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate      

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate 

35 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani orașul 
Săveni 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Nu s-au 
constatat 
deficienţe 

  



36 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Știubieni 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate                              
1 pers. decedată 
radiată cu 
depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore   

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate;                           Respectarea 
termenului legal de radiere;  

37 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani BJABDEP 
Botoșani 

26.05.2015 1.verificarea 
modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
privind 
actualizarea 
Registrului 
electoral;                                                                                                                                                                       
2.informarea 
asupra altor 
teme privind 
Registrul 
electoral. 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Nu s-au 
constatat 
deficienţe 

  

38 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani oraș 
Darabani 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  3 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate                              
3 pers. decedate 
nu au fost 
radiate din 
Registrul 
Electoral   

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate;                           Respectarea 
termenului legal de radiere;  

39 Filiala 
Nord-
Est 

Botoşani comuna 
Hudești 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 

Efectuat  2 pers. care nu 
au trecute în LEP 
seria şi numărul 
actului de 
identitate  

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute în LEP seria si numărul actului 
de identitate;  



05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

Registrul Electoral 

40 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Vînători 

04.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  Există în LEP 2 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate                                                                                                                                                                                                                             
În cazul a șase 
decese radierea 
s-a efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
de 24 de ore                                                                                                                                                                                    

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

41 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Brăești 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat LEP  sunt 
păstrate 
necorespunzător          
LEC sunt 
păstrate 
necorespunzător              
LEC și LEP nu 
sunt semnate de 
persoanele 
abilitate                                 
Nu există o 
persoană 
autorizată să 
efectueze 
operațiuni în RE              
Radierile au fost 
efectuate cu 
depășirea 
termenului de 
24 de ore 

Semnarea și păstrarea conform 
prevederilor legislative în vigoare a LEP și 
LEC                               Emiterea Dispoziției 
prin care să fie desemnată o persoană 
pentru operarea în RE                     
Clarificare situației persoanelor care nu au 
înscrise în LEP seria și numărul actului de 
identitate                          Respectarea 
termenului legal de radiere din RE 



42 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Bălțați 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 10 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                              
Radierea 
deceselor s-a 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
de 24 de ore.                                                                                                                                                                                    

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

43 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Românești 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 5 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.        
LEC nu sunt 
semnate                                                                                                                                                                                        

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;                        Semnarea LEC 

44 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Todirești 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  Există în LEP 26 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  

45 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Hărmănești 

11.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

46 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Mogoșești-
Siret 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



orașul Buhuși 

47 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Valea 
Lupului 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

48 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Butea 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

49 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Hălăucești 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat LEP nu sunt 
semnate        Nu 
a fost emisă 
dispoziție 
privind stabilirea 
locurilor de 
afișaj electoral               
Există în LEP 16 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate         
Radierile din RE 
au fost 
efectuate cu 
depășirea 
termenului de 
24 de ore 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 



50 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Miroslovești 

18.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  Există în LEP 6 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                             
LEP nu sunt 
semnate de 
către persoanele 
abilitate.                                                                                                                                                                                    

clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;                                                                                                                                                              
Lep să fie semnate de pers.abilitate 

51 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Ciohorăni 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 3 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.     

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  

52 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Roșcani 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 1 
persoană fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                             
Radierea 
deceselor s-a 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
de 24 de ore.                                                                                                                                                                                   

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

53 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Mogoșești 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 21 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.        
LEC nu sunt 
semnate                                                                                                                                                                                        

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;                        Semnarea LEC 



54 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Țuțora 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  LEP nu au putut 
fi prezentate în 
timpul 
controlului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Comunicarea primei și ultimei pagini din 
LEP către Biroul Județean Iași.                                                                                                                                                                                                     
Actualizarea Registrului Electoral în term. 
prev. de lege. 

55 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Ruginoasa 

25.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat O pers.decedată 
a fost radiată în 
timpul 
controlului                                                                                                                                                                                                                                                                
Există în LEP 14 
pers.fără serie și 
nr.CI 

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

56 Filiala 
Nord-
Est 

Iași municipiul 
Iași 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 542 
de  persoane 
fără seria și 
numărul actului 
de identitate.                          
LEC nu sunt 
semnate      
Există în LEC 4 
persoane care 
nu au înscris 
locul nașterii                                 
Au fost 
efectuate 56 de 
radieri cu 
depășirea 
termenului de 
24 de ore                                                                                                                                                                                   

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;                          Semnarea 
LEC;                  Clarificarea situației 
persoanelor care nu au înscris în LEC locul 
nașterii; 
Respectarea termenului legal de radiere 



57 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Dobrovăț 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 1 
persoană fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                          

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  

58 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Bîrnova 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 13 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                              
Radierea unui 
deces s-a 
efectuat cu 
depășirea 
termenului legal 
de 24 de ore.                                                                                                                                                                                    

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

59 Filiala 
Nord-
Est 

Iași comuna 
Ipatele 

28.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Există în LEP 5 
persoane fără 
seria și numărul 
actului de 
identitate.                                                                                                                                                                                                                            
Radierea unui 
deces s-a 
efectuat cu 
depășirea 
term.legal de 24 
ore                                                                                                                                                                                        

Clarificarea situaţiei persoanelor care nu 
au trecute in LEP seria şi numărul actului 
de identitate;  
Respectarea termenului legal de radiere 

60 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț orașul 
Târgu 
Neamț 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  22 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                 
1 pers. decedată 
radiată cu 
depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea termenului legal de radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



61 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Agapia 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1 persoană nu 
are seria si nr AI 
trecute în liste 

Clarificarea situatiei pers. care nu are 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

62 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Bicazu 
Ardelean 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste 

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

63 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna   
Bicaz Chei 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 3 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste 

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

64 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Ceahlău 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

65 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Pîngarați 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



66 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Gherăești 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

67 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Girov 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

68 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Borlești 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  10 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                      
1  pers. 
decedată radiată 
cu depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea termenului legal de radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

69 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Săvinești 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  7 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

70 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Trifești 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  6 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 



71 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Ruginoasa 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat Nu este cazul Nu este cazul 

72 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Grumăzești 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

73 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Bălțătești 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  2 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Au fost facute demersuri in vederea 
clarificarii situației persoanelor care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

74 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Bodești 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  6 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

75 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Dobreni 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  1 persoană nu 
are seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu are 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 



76 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Văleni 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  7 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                      
1  pers. 
decedată radiată 
cu depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea termenului legal de radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

77 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Horia 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  11 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 

78 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Hangu 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  5 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                      
3  pers. 
decedate 
radiate cu 
depăşirea 
termenului legal 
de 24 de ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI;                 
Respectarea termenului legal de radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

79 Filiala 
Nord-
Est 

Neamț comuna 
Alexandru 
cel Bun 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat  9 persoane nu 
au seria si nr AI 
trecute în liste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clarificarea situatiei pers. care nu au 
trecute, in LEP, seria si nr. AI 



80 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Verești 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 9 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                     
2. nu este o a 
doua pers. 
desemnată 
pentru 
efectuarea 
operațiunilor în 
RE;      
 3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                  
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                    3. autorizarea 
unei a doua pers. Pentru efectuarea 
operațiunilor în RE;         
 4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

81 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Fîntînele 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. nu are 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                         
2.  nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                  
3. 8 pers. 
decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal.               

1. clarificarea situației pers. care nu are 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. stabilirea unei proceduri interne de 
comunicare între compartimentul de stare 
civilă și operatorul din RE;                     
3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare.        



82 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Bogdănești 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 3 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                   
2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                        
3. nu există o 
persoană 
desemnată 
pentru 
efectuarea 
operațiunilor în 
RE;                             
 4. 19 pers. 
decedate 
radiate din Re cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;               
5. ptr. actul de 
deces nr. 
47/2014 nu s-a 
trimis 
comunicare 
pentru radierea 
din RE. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. autorizarea a două pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                           
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                                                     
 4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare.        



83 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Rîșca 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                  
 2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                        
3. până la data 
de 09.04.2015 
nu au existat 
persoane 
desemnate 
pentru 
efectuarea 
operațiunilor în 
RE;                             
 4. până la data 
de 09.04.2015 
operațiunile în 
RE au fost 
efectuate de o 
pers. 
neautorizată;            
5. 4 pers. 
decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;             
6. 4 pers. radiate 
în baza unor 
hot. jud. care nu 
prevedeau 
interzicerea 
dreptului de a 
vota. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                          
3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea cazurilor de radiere și a 
termenului prevăzute de legislația în 
vigoare;         
4. clarificarea situației alegătorului 
neradiat conf. s.p. 203/17.03.2014. 



84 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Dornești 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 10 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                      
2. 5 pers. 
decedate 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea prevederilor legale.           

85 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava municipiul 
Rădăuți 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 59 de pers. nu 
au trecute în LEP 
seria și numărul 
actului de 
identitate;                         
2. operațiunile 
de radiere din 
RE se efectuează 
decadal în baza 
comunicărilor 
primite de la 
compartimentul 
de stare civilă;                          
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE. 

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                  
 2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                       
3. stabilirea unei proceduri interne de 
comunicare a deceselor a.î. să se asigure 
respectarea art. 23 alin. (2) din Lg. 
35/2008.           



86 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Șaru Dornei 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. LEP au fost 
tipărite în două 
exemplare;          
 2. un exemplar 
al LEP a fost 
predat Jud. 
Vatra Dornei;                        
3. 1 pers. nu are 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                        
 4. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
alegătorilor de a 
consulta LE;                        
5. 1 pres. radiată 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal. 

1. respectarea art. 26 alin. (5) din Legea 
nr. 35/2008;                               
2. clarificarea situației pers. care nu are 
trecute în LEP seria și numărul AI;                  
 2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                      
 3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

87 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Panaci 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                    
 2. nu există 
persoană 
autorizată 
pentru 
efectuarea 
operațiunilor în 
RE;                                                   
3. 7 pers. radiate 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 

1. autorizarea a două pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                                       
 2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                       
3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



legal.                           

88 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava orașul 
Salcea 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 9 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                        
2. 1 pers. radiată 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;               
 3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.                    

1. clarificarea situației persoanelor care 
nu are trecute în LEP seria și numărul AI;                                        
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                       
3. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



89 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Siminicea 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                      
2.LEP au fost 
tipărite în data 
de 20.05.2015;                                    
3. 1 pers. nu are 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI.                  

1. clarificarea situației persoanei care nu 
are trecute în LEP seria și numărul AI;                                       
 2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                       
3. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

90 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Todirești 

15.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. nu are 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                          
2.anterior datei 
de 14.04.2015 
operațiunile din 
RE au fost 
efectuate de 
către o persoană 
neautorizată;                       
3. 1 pers. radiată 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;                 4. 
nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 

1. clarificarea situației pers. care nu are 
trecute în LEP seria și numărul AI;                                        
2. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;       
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                       
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



posibilității 
consultării LE. 

91 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Satu Mare 

15.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 3 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                        
 2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                     
3. 5 pers. radiate 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului lega.  

1. clarificarea situației persoanelor care 
nu are trecute în LEP seria și numărul AI;                                        
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                   
3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



92 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Horodnic de 
Jos 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 1 pers. radiată 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;                                        
2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.                  

1. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
2. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare;   
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE. 

93 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Horodnic de 
Sus 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                       
2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                   
3. 14 pers. 
radiate din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;                 
4. nu este o a 
doua pers. 
desemnată 
pentru 
efectuarea 
operațiunilor în 
RE.      

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                   
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



94 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Moldovița 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 4 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                        
2. 1 pers. radiată 
din RE în baza 
unei hot. jud. 
care nu 
prevedea 
interzicerea 
dreptului de a 
alege;                        
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.                  

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și numărul AI;                   
2. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                   
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

95 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Breaza 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. LEP au fost 
tipărite în două 
exemplare;             
2. 1 exemplar al 
LEP a fost predat 
Jud. Câmpulung 
Moldovenesc;                     
 3. 1 pers. 
radiată din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;                                   
4. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.                  

1. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                  
 3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 



96 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava orașul 
Milișăuți 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI;                                    
2. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.   

1. clarificarea situației persoanelor care 
nu au trecute în LEP seria și nr. AI;                
2. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE. 

97 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Arbore 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. radiate 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal;              
2. PV de primire 
a LEC nu a fost 
prezentat 
echipei de 
control;          
3. 7 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și nr. AI;                                             
4. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                      
5. 9 pers. radiate 
din RE în baza 
unor hot. jud. 
care nu 
prevedeau 
interzicerea 
dreptului de a 
alege. 

1. clarificarea situației persoanelor care 
nu are trecute în LEP seria și numărul AI;                                       
 2. autorizarea unei a doua pers. pentru 
efectuarea operațiunilor în RE;                 
 3. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                   
4. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare;          
5. Obținerea unei copii a PV prin care au 
fost ridicate LEC. 



98 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Straja 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE;                   
2. 2 pers. radiate 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal. 

1. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                      
2. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

99 Filiala 
Nord-
Est 

Suceava comuna 
Putna 

27.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1. 2 pers. nu au 
trecute în LEP 
seria și numărul 
AI; 
2. 1 pers. radiată 
din RE cu 
nerespectarea 
termenului 
legal; 
3. nu au existat 
acțiuni de 
popularizare a 
posibilității 
consultării LE.   

1. clarificarea situației pers. care nu au 
trecute în LEP seria și nr. AI;                              
2. popularizarea posibilității alegătorilor 
de a consulta LE;                      
3. efectuarea operațiunilor din RE cu 
respectarea termenului și a cazurilor de 
radiere  prevăzute de legislația în vigoare. 

100 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Gherghești 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 7 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       



101 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Perieni 

05.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 9 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

102 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui municipiul 
Vaslui 

06.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 126 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

103 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui BJABDEP 
Vaslui 

06.05.2015 1.verificarea 
modului de 
efectuare a 
comunicărilor 
privind 
actualizarea 
Registrului 
electoral;                                                                                                                                                                       
2.informarea 
asupra altor 
teme privind 
Registrul 
electoral. 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat     



104 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui municipiul 
Bîrlad 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 92 
alegători în 
listele electorale 
permanente;                        
2. efectuarea 
unui număr de 
16 radieri prin 
deces cu 
depășirea 
termenului 
legal;                                        
3. listele 
electorale 
complementare 
nu erau 
semnate de 
primar și 
secretar                        

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate;         2. 
efectuarea radierilor în Registrul electoral 
în termenul prevăzut de lege;                                         
3. semnarea listelor electorale 
complementare de către primar și 
secretar. 

105 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Muntenii de 
Sus 

07.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 8 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

106 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Bogdănești 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     



orașul Buhuși 

107 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Banca 

12.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

108 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Ștefan cel 
Mare 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

109 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Rebricea 

13.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Neefectuat     

110 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Bogdănița 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 6 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       



111 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Bogdana 

14.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 4 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

112 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Pochidia 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 2 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

113 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Tutova 

19.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 12 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

114 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Tanacu 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 3 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       



115 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Muntenii de 
Sus 

20.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 5 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

116 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Rafaila 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 2 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

117 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Todirești 

21.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 6 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

118 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Costești 

26.05.2015 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 13 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       



119 Filiala 
Nord-
Est 

Vaslui comuna 
Oșești 

26.05.2016 Conform 
obiectivelor 
prevăzute la 
controlul din 
data de 
05.05.2015 în 
orașul Buhuși 

1. Operarea 
deceselor cu 
depășirea 
termenului legal;      
2. Instruire privind 
Registrul Electoral 

Efectuat 1.lipsa seriei și 
numărului 
actului de 
identitate 
pentru un 
număr de 11 
alegători în 
listele electorale 
permanente.                                         

1.clarificarea situației alegătorilor din 
listele electorale permanente fără seria și 
numărul actului de identitate.       

 


